
Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb  

 

Rozvojová potřeba  Popis potřeby pro rozvoj území  

A. Zaměstnanost 
 

Po evaluaci: 
SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS. Z části podpořeno 
přes OPZ a PRV, vyčleněná i navýšená alokace nepokryla potřeby území. 
Byla vyčerpána celá alokace včetně navýšených finančních prostředků 
v OPZ. V území stále velká potřeba řešení této oblasti. 
Tato prioritní oblast - zaměstnanost je zaměřena na rozvoj firemní sféry jako 
zdroje ekonomické prosperity a zaměstnanosti. Za tímto účelem je nutné i 
nadále zlepšovat spolupráci firem a veřejné správy a vytvářet tak příznivé 
podnikatelské prostředí v regionu. Reagovat na měnící se trh práce formou 
využívání flexibilních pracovních úvazků (sdílená pracovní místa, zkrácené 
pracovní úvazky atd.) Nedílnou součástí je podpora podnikavosti, zakládání 
a rozvoje firem v regionu.  V oblasti trhu práce a zvyšování zaměstnanosti 
bude kladen důraz na spolupráci firem (stávajících významných firem 
v regionu),  veřejné správy a vzdělávacích institucí při propojování nabídky 
vzdělávání s kvalifikačními požadavky zaměstnavatelů.  
 
Potřeba udržet kvalifikovanou pracovní sílu v území přetrvává. Problémem 
je nerovnoměrnost vzdělanostní struktury obyvatel, kdy venkovské oblasti 
vykazují výrazně nižší úroveň vzdělanosti. Ze specifických problémů v rámci 
vzdělanosti je nedostatečný zájem o učební obory, s čímž souvisí nutnost 
lepší provázanosti středního a učňovského školství s potřebami trhu práce. 
Jednou z podmínek rozšiřování kvalifikace obyvatel je zajištění 
celoživotního vzdělávání, a tím zvyšovaní možnosti zapojení do místních 
hospodářských aktivit.  
Nedostatečná bytová výstavba, nedostatek pozemků pro výstavbu a 
nedostatek pracovních míst pro mladé nezajišťuje udržitelnost mladých 
v regionu. 
Očekávaným přínosem je předcházení odlivu obyvatel z venkovských 
oblastí do větších měst jejich zázemí. Zlepšit vybavenost služeb a 
modernizovat technickou infrastrukturu ve venkovských oblastech. Snížit 
regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti a zároveň pomoci 
snížit hodnoty indikátorů, které území MAS Královédvorsko řadí mezi 
hospodářsky a sociálně vyloučené území. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím OPZ, 
OPTAK, PRV, OPJAK, ale i IROP. 
Dílčí potřeby: 

- PO 4 Potřeba zvyšování zaměstnanosti a zaměstnavatelnosti 
- PO 11 Potřeba podpory pro udržení kvalifikované pracovní síly 
- PO 13 Potřeba zajištění udržitelnosti mladých v regionu 
- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 

B. Podnikání 
 
 

Po evaluaci: 
Podpora podnikatelských subjektů byla realizována pouze z OPZ a PRV 
(značně omezené možnosti). Z mid-term evaluace zjištěný dlouhodobý 
převis poptávky nad nabídkou týkající se primárně všech opatření v rámci 
OPZ (Zaměstnanost) a PRV (Nezemědělské činnosti) stále přetrvává.  



Co se týče využití existujících objektů a ploch, tak  ze strany žadatelů nebyl 
zájem této možnosti využít. Předpokladem pro naplnění této potřeby je 
zejména dostatečná výše alokovaných finančních prostředků. 
Naplnění dané potřeby pomůže k vytvoření vhodných podmínek pro 
podnikatelské aktivity, ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů a jejich 
konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých, ke vzniku pracovních 
míst. Z pohledu regionálního rozvoje je důležité zajistit, především 
začínajícím podnikatelům, příznivé podmínky pro jejich podnikání a to 
s ohledem na prospěch celého území. Potřeba poradenského centra je 
nezbytnou součástí pro rozvoj začínajících, malých a středních podnikatelů. 
Dále pak také podpora coworkingových center a start-upů. 
Potřeba vytvoření vhodných podmínek pro využití existujících opuštěných 
území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby 
a nefunkční průmyslové zóny stále přetrvává.  
Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst. I nadále rozvíjet drobné podnikání a malé a střední 
podniky, posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic, usilovat o 
příchod vnějších investic a využívat chytrá řešení. Nastavit spolupráci 
s veřejným i neziskovým sektorem.  
Očekávaným přínosem je využití místního specifického potenciálu území. 
Rozvíjet a podpořit spolupráci obcí, místních orgánů, aktivizovat osoby a 
subjekty k zapojení se do rozvoje měst a obcí. Snížit regionální nerovnosti a 
stabilizovat venkovské oblasti a zároveň pomoci snížit hodnoty indikátorů, 
které území MAS Královédvorsko řadí mezi hospodářsky a sociálně 
vyloučené území. Dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím OPTAK, 
PRV, OPJAK, OPŽP. 
Dílčí potřeby:  

- PO 1 Potřeba zvýšit podporu nových i stávajících služeb pro 
podnikatele 
PO 6 Potřeba vytvoření vhodných podmínek pro využití existujících 
objektů a ploch (brownfieldy) 

- PO 14 Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední 
podnikatele 

- PO 18 Rozvíjet drobné podnikání, malé a střední podniky, posilovat 
lokální zaměstnání 

- PO 19 Usilovat o příchod vnějších investic 
- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 

C. Cestovní ruch 

Po evaluaci: 
Z pohledu cestovního ruchu je nezbytné, aby území Královédvorska stále 
zdokonalovalo svoji nabídku služeb a rozšiřovalo nabídku atraktivit, které 
se dají navštívit. Lepší dostupnost jednotlivých atraktivit, kvalitní navigační 
systém, značení jednotlivých cílů, celková obslužnost zajímavých lokalit a 
rovnoměrnost propagace a marketingu, budou pro období 2021-2029 další 
prioritou.  
Na území MAS Královédvorsko musí dojít ke vzájemné provázanosti nejen 
lokálních turistických cílů, ale i mnoha existujících drobných atraktivit, které 
nejsou veřejnosti dostatečně známé. V případě dobře nastavené 
komunikace je vytvořen dobrý základ pro celistvou propagaci regionu. 
Podpora turistiky a cykloturistiky, která bude klást důraz na zdravý způsob 



trávení volného času ve zdravém a historicky zajímavém regionu je nedílnou 
součástí rozvoje. Podstatné je nastavení spolupráce největších aktérů 
v rámci cestovního ruchu na území MAS.   
Došlo ke zlepšení kvality infrastruktury, ale tato potřeba nadále trvá 
z důvodu absorpční kapacity území a nedostatečných alokovaných 
prostředků na tuto oblast. Poptávka stále převyšuje nabídku. Služby 
cestovního ruchu byly podpořeny jen v malé míře přes PRV. 
Nebyla možnost podpory přes SCLLD v programovém období 2014-2020 na 
potřebné záměry v území vztahující se k dané oblasti. Poptávka převyšovala 
nad nabídkou. 
Naplnění dané potřeby napomůže zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit 
dobu pobytu návštěvníků v území.  
Očekávaným přínosem je rozvíjet a podpořit spolupráci obcí, místních 
orgánů, aktivizovat osoby a subjekty k zapojení se do rozvoje měst a obcí. 
Využít místní specifický potenciál území. Zlepšit vybavenost služeb a 
modernizovat technickou infrastrukturu ve venkovských oblastech. Pomoci 
snížit hodnoty indikátorů, které území MAS Královédvorsko řadí mezi 
hospodářsky a sociálně vyloučené území. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím PRV, 
ale i IROP. 
Dílčí potřeby:  

- PO 3 Potřeba podpory marketingu v regionu a zvýšení propagace 
v regionu 

- PO 5 Potřeba zvýšit kvalitu infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 

D. Infrastruktura 
 

Po evaluaci: 
Tato potřeba i nadále přetrvává. Podpora byla hojně využívána díky 
programům IROP a PRV v letech 2014-2020. 
V území působnosti MAS dochází k investicím do dopravní infrastruktury 
téměř nepřetržitě. Je to však vzhledem ke špatnému a technickému stavu 
nedostačující. Na autobusových zastávkách absentují bezpečností prvky 
typu bezbariérových nástupišť, osvětlení a přístřešků. V řadě ulic dosud 
chybí chodníky pro pěší a velkým problémem zůstávají nedostatečná 
parkovací místa. Problémem zůstává špatný stav a technická zanedbanost 
regionální silniční sítě odrážející se v nedostatečných parametrech, 
dopravních závadách včetně nedostatečné kapacity nebo kvality.  I 
přestože došlo k mírné podpoře daného problému, absorpční kapacita 
území je natolik velká, že přesáhly dané alokované prostředky. I nadále 
poptávka převyšuje nabídku.  
Tato potřeba v sobě zahrnuje i oblasti dostupnosti a úrovně veřejných služeb 
(zdravotní, sociální), možnosti trávení volného času (sport, kultura) a služeb 
další občanské vybavenosti (obchod). Občanská vybavenost podmiňuje 
rovněž celkovou atraktivitu území pro migraci obyvatel. V důsledku tak 
ovlivňuje demografickou strukturu. Kvalitní a dostupné služby mají značný 
vliv na příchod či odchod mladých a vzdělaných obyvatel. 
 
Potřeba zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území s ohledem na 
bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel s důrazem na bezbariérovost 
stále přetrvává. Nedostatečná je zejména bezbariérovost veřejných budov. 
Na autobusových zastávkách absentují bezpečností prvky typu 
bezbariérových nástupišť, osvětlení a přístřešků.  



Investice do zvýšení bezpečnosti dopravy napomohou lepší prostupnosti 
jak samotných obcí, tak širšího území. Vytvoří podmínky pro snížení zátěže 
území individuální automobilovou dopravou, omezí střety mezi 
jednotlivými dopravními módy, zpřístupní veřejnou dopravu osobám 
s omezením pohybu, zvýší atraktivitu cyklo, pěší a veřejné dopravy, čímž 
umožní lepší dostupnost území pro širší cílové skupiny obyvatel i 
návštěvníků. 
Očekávaným přínosem je předcházení odlivu obyvatel z venkovských 
oblastí do větších měst jejich zázemí. Zlepšit vybavenost služeb a 
modernizovat technickou infrastrukturu ve venkovských oblastech. 
Dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje venkovských oblastí. Snížit 
regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti a zároveň pomoci 
snížit hodnoty indikátorů, které území MAS Královédvorsko řadí mezi 
hospodářsky a sociálně vyloučené území. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím IROP a 
PRV: 
Dílčí potřeby: 

- PO 2 Potřeba zvýšit kvalitu infrastruktury (dopravní a technická) a 
služeb 

- PO 7 Potřeba rozvoje občanské vybavenosti obcí 
- PO 8 Potřeba navýšení počtu chodníků a cyklostezek 
- PO 9 Potřeba vzniku záchytných parkovišť 
- PO 10 Potřeba rozšíření bezbariérových míst 
- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 

E. Sociální služby 

Po evaluaci: 
Částečně se podařilo přes IROP i OPZ. Poptávka převyšuje nabídku. 
Požadavek na zrušení podpory de minimis u sociálních služeb. 
 
Sociální péče, tedy pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích, 
prostřednictvím služeb a peněžitých sociálních dávek, zabezpečuje 
uspokojení základních životních potřeb občanů. Zde je nutnost zdůraznit 
potřebnost sociálních služeb, a to s ohledem na zvyšující se počet seniorů 
nejen na území MAS Královédvorsko, ale i v celostátním měřítku. Většina ze 
služeb sociální péče je soustředěna převážně do Dvora Králové n. L. V rámci 
celého ORP Dvůr Králové nad Labem působí Pečovatelská služba města Dvůr 
Králové nad Labem.  Z tohoto pohledu je nutné soustředit se na rozvoj 
stávajících sociálních služeb tak, aby došlo k pokrytí v rámci sociální péče do 
všech obcí MAS Královédvorsko. Není zcela nezbytné zakládat v obcích 
samostatně působící organizace, ale je potřeba ty stávající rozvíjet 
a podporovat, aby měl každý na území Královédvorska zajištěnu potřebnou 
péči. Podporovat bude třeba pobytové, ale zejména terénní a ambulantní 
služby na území Královédvorska. Nezbytnou součástí poskytování těchto 
služeb je také dostatečně kvalitní vybavenost. Subjekty působící v oblasti 
sociálních služeb se aktuálně shodují na potřebě provázanosti a vzájemné 
spolupráce na území MAS. S tím souvisí poskytování sociální práce 
s důrazem na posílení kompetencí obcí. Prioritami i v souvislosti s tím, že 
MAS patří do hospodářsky a sociálně ohroženého území  jsou veškeré 
sociální programy s důrazem na komunitní podobu. Jedná se o sdílenou a 
neformální péči - domácí hospicovou a paliativní péči, mezigenerační 
spolupráci, tvorba zázemí v podobě komunitního centra či sdílené zahrady. 
Důležitou provazbou je zde i posilování rodinných vazeb – realizace 



programů pro rodiny, podpora mateřského centra, komunitních 
příměstských táborů. Potřeba vzdělávání a osvěty na území MAS je pak 
logickou nástavbou těchto aktivit. 
 
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných služeb 
nejen pro obyvatele ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, vytvoří 
podmínky pro snížení odchodu obyvatel z území působnosti MAS, zvýší 
kvalitu života cílových skupin, sníží výskyt sociálně-patologických jevů. 
Očekávaným přínosem je předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí 
do větších měst jejich zázemí. Zlepšit vybavenost služeb. Rozvíjet a podpořit 
spolupráci obcí, místních orgánů, aktivizovat osoby a subjekty k zapojení se 
do rozvoje měst a obcí. Snížit regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské 
oblasti a zároveň pomoci snížit hodnoty indikátorů, které území MAS 
Královédvorsko řadí mezi hospodářsky a sociálně vyloučené území. 
Dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje venkovských oblastí. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím OPZ a 
IROP. 
Dílčí potřeby:  

- PO 12 Potřeba zajištění rovnoměrného pokrytí služeb sociální péče 
a prevence 

- - PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 
 

 
 

F. Vzdělávání 

Realizací projektů v rámci IROP došlo k částečnému zlepšení infrastruktury 
ZŠ. Toto zlepšení je nerovnoměrné a nedostatečné. Inovativní byla realizace 
projektu Sdílená učebna informatiky a robotiky – projekt postavený na 
spolupráci všech stupňů škol, veřejného sektoru a podnikatelů. V území 
probíhá realizace projektu MAP, dochází k zlepšování spolupráce a 
komunikace mezi jednotlivými školami. V rámci OPVVV jsou také realizovány 
Šablony ve školách. V rámci OPZ se na území realizují dětské kluby u ZŠ a 
příměstské tábory.  
Královédvorsko má nerovnoměrné zastoupení obyvatel napříč vzdělanostní 
strukturou a trpí odlivem obyvatel s vyšším vzděláním do větších měst. 
Území MAS Královédvorsko se řadí mezi hospodářsky a sociálně vyloučená 
území.  
V rámci této rozvojové potřeby je nutné vycházet i ze Strategického rámce 
projektu Místní akční plán vzdělávání, který MAS Královédvorsko realizuje 
pro celé ORP Dvůr Králové nad Labem již pátým rokem. Potřeba zlepšit 
spolupráci ZŠ, MŠ SŠ, NNO a místních zaměstnavatelů přetrvává. . Rovněž 
přetrvává potřeba většího zapojení rodičů do spolupráce se školami.  
Je třeba docílit lepší provázanosti školství s dlouhodobými potřebami trhu 
práce, podpory podnikavosti a angažovanosti místních obyvatel. Jednou z 
podmínek rozšiřování kvalifikace obyvatel je zajištění celoživotního 
vzdělávání, a tím zvyšovaní možnosti zapojení do místních hospodářských 
aktivit.  
Ve vzdělávání je potřeba posilovat funkční gramotnosti dětí a žáků, a to 
zejména čtenářské a matematické a vztah dětí a žáků regionu k prostoru a k 
místu, kde žijí. Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do 
aktuálního dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Důležité je zohledňovat 
zvyšující se nároky na individuální vzdělávací potřeby žáků a práce s 
heterogenním kolektivem.  



Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území Královédvorska, 
a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá spolupráce zlepší 
koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního vzdělávání, sdílení dobrých 
praxí a reakce schopnosti vzdělávací soustavy na aktuální i budoucí potřeby 
dětí.  
Očekávaným přínosem je vyšší vzdělanost a ekonomická aktivita obyvatel a 
větší míra jejich proaktivního přístupu k rozvoji regionu a zapojení mládeže. 
Větší propojení kapacit formálního, neformálního a celoživotního vzdělávání 
a nastavení spolupráce s místními zaměstnavateli. Dosáhnout vyváženého a 
udržitelného rozvoje venkovských oblastí a pomoci tak snížit hodnoty 
indikátorů, které území MAS Královédvorsko řadí mezi hospodářsky a 
sociálně vyloučená území. 
Dílčí potřeby bude možné v rámci SCLLD naplňovat prostřednictvím OPZ, 
OPJAK a IROP. 
Dílčí potřeby:  

- PO 15 Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného 
sektoru a středních škol 

- PO 16 Potřeba podpory rozvoje a stability středoškolského vzdělání 
(SOU a SŠ) 

- PO 17 Zajistit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací 
infrastrukturu služeb péče o děti, omezit předčasné odchody ze 
vzdělávání na základním a středním stupni vzdělávání 

- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 
 

G. Životní prostředí 

Zelená ekonomika je definována jako ekonomika, která se snaží zaměřit na 
minimalizaci rizik a dopadů lidské produkce na životní prostředí.  
V rámci SCLLD 2021-2029 budou na území MAS Královédvorsko 
podporovány následující aktivity: komunitní energetika, zvyšování 
energetické účinnosti starých a nových budov, podpora energie 
z obnovitelných zdrojů, včetně větrné, sluneční, geotermální a biomasy, 
podpora environmentálních příznivých druhů dopravy, včetně hybridních 
vozidel, nakládání s odpady (eliminovat jejich vznik, re-use, třídění), 
udržitelné zemědělství, včetně ekologické výroby potravin, ekologická 
infrastruktura, včetně ochrany lesů, vody, půdy.  
V nové potřebě vzdělávání a osvětové aktivity a potřebě podpořit udržitelný 
prostorový rozvoj je smyslem dosažení takového stavu, kdy jsou občané 
objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k 
prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a 
jednání. To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. 
Lidé ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, 
jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité. EVVO má přispívat k přijetí 
zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro 
konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. EVVO 
optimálním způsobem utváří morálku, působí na rozumovou, citovou i volně 
aktivní složku osobnosti člověka, rozvíjí dovednosti i sociální 
komunikativnost.  
 
Tato potřeba je zcela nová a zcela nezbytná v současné době. Cílem SMART 
řešení je využití moderních technologií pro rozvoj prostředí našich obcí a 
zvýšení kvality života obyvatel. Tématy jsou: doprava, energetika, životní 
prostředí, veřejná prostranství a bydlení 



 
Očekávaným přínosem je dosažení vyváženého a udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí v ČR. Snížení regionální nerovnosti a stabilizování 
venkovských oblastí. Využití místního specifického potenciálu území. Snížit 
regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti a zároveň pomoci 
snížit hodnoty indikátorů, které území MAS Královédvorsko řadí mezi 
hospodářsky a sociálně vyloučené území. 
Dílčí potřeby: 

- PO 21 Napomáhat rozvoji zelené ekonomiky (využívání 
obnovitelných zdrojů, zeleň, zadržování vody v krajině) 

- PO 22 Vzdělávací a osvětové aktivity, EVVO/VUR   
- PO 20 Využívat SMART řešení napříč všemi oblastmi 

 


