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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Strategie území správního obvodu ORP
Přeštice v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a životního
prostředí

Název strategie

Gestor tvorby strategie

Mikroregion Přešticko

Schvalovatel strategie

Shromáždění starostů SO ORP Přeštice

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 17. 6.
2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Mikroregion Přešticko
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Tvorba Akčního plánu navazuje na II. Oficiální setkání představitelů obcí SO ORP
Přeštice k projektu Podpora meziobecní spolupráce, které se uskutečnilo dne
28.4.2015 v Přešticích. Na tomto setkání se téměř všichni účastníci připojili
k prohlášení, v němž deklarovali zájem rozvíjet meziobecní spolupráci v tématech a
oblastech definovaných ve Strategii území správního obvodu ORP Přeštice v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a v oblasti životního prostředí (dále jen Strategii)
Dále probíhala během července a srpna 2015 jednání k akčnímu plánu. Přítomní se
vyjadřovali ke všem tématům s odstupem časového horizontu 2 měsíců, kdy bylo na
II. Oficiálním setkání představitelů obcí podepsáno prohlášení o spolupráci a pro
zpracování v rámci Akčního plánu potvrzena tato témata:
1) Posilovat regionální identitu využitím stávajících nebo vytvořením nových
regionálních pomůcek (oblast školství)
2) Rozvíjet zdravý životní styl dětí (oblast školství)
3) Využití sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění společného
spolufinancování (oblast odpady)
4) Vzdělávání v odpadovém hospodářství (oblast odpady)
5) Zvýšení úrovně znalostí veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí
(volitelné téma - životní prostředí)
Tyto cíle budou v ORP Přeštice zrealizovány v horizontu dvou let.
Kromě těchto vybraných témat se zástupci obcí zajímali i o dalších 15 cílů, které
zůstávají v zásobníku projektů. Většina z nich by mohla být zrealizována do roku
2022. Ve středu zájmu i nadále zůstávají všechny cíle navržené v sociální oblasti.
Tyto budou kompletně zahrnuty do nového plánu sociálních služeb v ORP Přeštice,
který vznikne v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na území správního
obvodu s rozšířenou působností Přeštic - zahájení se plánuje v roce 2016.
Pro každý z výše uvedených pěti cílů, které byly potvrzeny, vypracoval managament
Mikroregionu Přešticka návrh postupu řešení.
Členství v pracovních skupinách bylo otevřené všem zájemcům a neomezovalo se
pouze na zástupce obcí SO ORP Přeštice. Setkání se uskutečnila v těchto
termínech:





16. 7.2015. na OÚ v Příchovicích
21. 7. 2015 na MěÚ v Přešticích
22. 7. 2015 na OÚ v Předenicích
24. 7. 2015 na OÚ v Merklíně
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 2. 9. 2015 na OÚ v Příchovicích
 8. 9. 2015 závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v KKC Přeštice

Zápisy z jednání jednotlivých pracovních skupin a fotodokumentace jsou součástí
příloh tohoto dokumentu.
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl dle SD

Oblast

1

2.1 Vybudování
dopravního hřiště v
Přešticích

Školství

2

2.2 Zřízení pozice
dotačního poradce

Školství

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

2.3 Sdílení společného
školního psychologa
3.1 Posilovat regionální
identitu využitím
stávajících nebo
vytvořením nových
regionálních pomůcek
3.2 Rozvíjet zdravý
životní styl dětí

Školství

1.1 Zajištění sociálního
bydlení v ORP Přeštice

Sociální
oblast

2.1 Pobytové služby pro
seniory
3.1 Spolupráce v rámci
domácí péče pro seniory
4.1 Spolupráce subjektů
při řešení problémů
4.2 Spolupráce
v zajištění lékařské péče
v obcích
1.1 Využívání sběrných
dvorů pro spádové obce
a zajištění společného
spolufinancování
2.1 Společný systém a
nakládání s BRKO

Sociální
oblasti
Sociální
oblast
Sociální
oblast

Školství

Školství

KPSS Přeštice
KPSS Přeštice
KPSS Přeštice

Město Přeštice

1/2016 –
12/2020

Mikroregion
Přešticko

1/2017 –
12/2024
1/2017 –
6/2019

Mikroregion
Přešticko
Mikroregion
Přešticko

1/2017 –
10/2017

Mikroregion
Přešticko

1/2016 –
12/2019

Město Přeštice

1/2016 –
12/2019
1/2016 –
12/2019
1/2016 –
12/2019

Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice

Odpadové
hospodářství

Sběrný dvůr
pro všechny

7/2015 –
6/2016

Mikroregion
Přešticko

Odpadové
hospodářství

BRKO u nás

1/2017 12/2020

Mikroregion
Přešticko

1/2016 –
12/2016

Mikroregion
Přešticko

1/201712/2020

Mikroregion
Přešticko

6/2017 –
12/2020

Město Přeštice

6/2017 –
12/2020

Obce ORP
Přeštice

6/2017 –
12/2024

ORP Přeštice ve
spolupráci

14

4.1 Společná poptávka
svozu odpadů

Odpadové
hospodářství

16

Týden zdravé
snídaně ve
škole
Komunitní
plánování
sociálních
služeb ORP
Přeštice
(KPSS)

1/2017 –
12/2024

1/2016 –
12/2019

Odpadové
hospodářství

15

Dotační
poradce pro
školy
Psycholog do
škol
Tady jsme
doma

Nositel
budoucího
projektu

KPSS Přeštic

3.1 Vzdělávání
v odpadovém
hospodářství

145

Dopravní hřiště
pro všechny

Období
realizace

Sociální
oblast

13

1.1 Územní studie
zaměřené na krajinné
prvky pro SO ORP
Přeštice
1.2 Zlepšení struktury
krajiny a snížení erozí a
rizika lokálních záplav
2.1 Energetická
koncepce pro SO ORP

Název
projektu

Životní
prostředí
Životní
prostředí
Životní
prostředí

Vzdělávání
v odpadovém
hospodářství
Společná
poptávka svozu
odpadů
Územní studie
krajinných
prvků
Zlepšení
struktury
krajiny
Energetická
koncepce SO

6

Přeštice

17

18

19

20

2.2 Zvýšení počtu
zařízení na využití OZE
3.1 Zvýšení úrovně
znalostí veřejnosti
v oblasti ochrany
životního prostředí
3.2 Zapojení veřejnosti
do komunitního
plánování v obcích
3.3 Zlepšení vztahu
obyvatel obcí
k životnímu prostředí

ORP Přeštice

s Plzeňským
krajem

Využití OZE

1/2017 –
12/2024

Obce ORP

Životní
prostředí

Společně pro
životní
prostředí

1/2016 –
12/2016

Mikroregion
Přešticko

Životní
prostředí

My a veřejný
prostor

6/2017 –
12/2024

Obce ORP
Přeštice

Životní
prostředí

Životní
prostředí a my

1/2017 –
12/2024

Obce ORP
Přeštice

Životní
prostředí
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4. Akční plán
č.

1

Cíl dle SD

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Cílová
skupina

Náklady

Posilovat
regionální
identitu využitím
stávajících nebo
vytvořením
nových
regionálních
pomůcek

Tady jsme
doma

Posilování regionální
identity je jedním
z klíčových prvků pro
omezení úbytku
mladých lidí na
venkově.

žáci, děti,
pedagogové,
ředitelé škol

2,5 mi. Kč

Rozvíjet zdravý
životní styl dětí

Týden
zdravé
snídaně ve
škole

Častým problémem
v současnosti je
zvýšená četnost
obezity u dětí,
metabolické poruchy a
konzumní způsob
života.
Ve správním obvodu
SO ORP Přeštice
fungují tři sběrné dvory
(Přeštice, Merklín a
Chlumčany). Tyto
sběrné dvory jsou
prioritně určeny pro
obyvatele daných
obcí. Zájemci z jiných
obcí mohou dvůr
využívat pouze za
poplatky na místě, což

Žáci, děti,
pedagogové,
rodiče

250 000, –
500 000,-Kč

2

3

Název

Využívání
sběrných dvorů
pro spádové
obce a zajištění
společného
spolufinancování

Sběrný dvůr
pro všechny

Kč/občan (v
jednání)

Občané ORP
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Zdroj
financování
OP VVV,
prioritní osa
3, SC 5 popř.
OP
Přeshraniční
spolupráce
Cíl 3 (ČR –
Bavorsko)
Příspěvek z
rozpočtu obcí
Příspěvek
z rozpočtu
obcí ORP
Přeštice

Příspěvek
z rozpočtu
zapojených
obcí SO ORP
Přeštice

Období
realizace
1/2017 6/2019

1/2017 –
10/2017

1/2016

Nositel
budoucího
projektu
DSO
Mikroregion
Přešticko

DSO
Mikroregion
Přešticko

Město
Přeštice

Připraveno
st
Záměr

Záměr

Proběhlo
první
jednání se
zástupci
Města
Přeštice

působí demotivačně
na obyvatele těchto
obcí a zvyšuje to riziko
vzniku černých
skládek. Z tohoto
důvody by bylo
přínosné zajistit lidem
z dalších obcí
Přešticka stejné
podmínky, jako mají
obyvatelé měst, kde
fungují sběrné dvory

4

5

Vzdělávání
v odpadovém
hospodářství

Zvýšení úrovně
znalostí veřejnosti
v oblasti ochrany
životního prostředí

Vzdělávání
v odpadovém
hospodářství

Problémem území jsou
nadále černé skládky a
pálení odpadu jako
nevhodného topiva.
Proto by bylo velice
dobré vytvořit společný
vzdělávací program,
který bude zajímavou
formou informovat o
principech
environmentální
odpovědnosti za svůj
region.

Občané ORP

Společně pro
životní
prostředí

Úroveň znalostí v tématu
ochrany životního
prostředí, přírody a
krajiny je mezi zastupiteli
a pracovníky obcí a
veřejností různá,
většinou spíše slabá.

Občané,
zástupci obcí,
zaměstnanci
pracovišť
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1,5 mil. Kč

Příspěvek
z rozpočtu obcí
ORP Přeštice
podpora
z Plzeňského
kraje

1,5 mil. Kč

Přeshraniční
spolupráce (ČR
– Bavorsko),
Přípěvek
z rozpočtu obcí
ORP Přeštice

1/2016 –
12/2016

DSO
Mikroregion
Přešticko ve
spolupráci
s NNO (OS
Ametyst)

Záměr

1/2016 –
12/2016

DSO
Mikroregion
Přešticko ve
spolupráci
s NNO (OS
Ametyst )

Záměr

Cíl 1 – Jedním z ohrožení, které vyplynulo ze SWOT analýzy a rozhovorů, byl úbytek mladých lidí na venkově. Jednou z možných
příčin tohoto fenoménu je i slabý vztah žáků k místu, kde žijí. Ve školách není dostatečná výuka vytváření vztahu k domovu a
místu, kde žijí., tzv. místní zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů. Najít odborníka na praktikování místně
zakotveného učení poslat přímo do školy s výukovým programem šitým přímo na míru konkrétní škole a místa. Důležité je
nabídnout v této oblasti přímo pedagogům. Prostřednictvím těchto aktivit bude posílen vztah mladých lidí k domovu a též
pochopení, co nám přináší život na venkově, jak pomoci utvářet krajinu a chránit si přírodu kolem sebe a jak být užitečný při rozvoji
obce.

Cíl 2 - Pro rozvoj osobnosti dítěte/žáka je důležité zpracovávat od raného věku informace a fakta pomocí osvěty a vzdělávání
v oblasti zdravé výživy. Co ovlivňuje naše chování při stravování? A máme při výběru potravin možnost volby? Můžeme výběrem
podpořit místní producenty potravin? Žáci by se měli dozvědět, jaký vliv má způsob výroby potravin na naše zdraví a přírodu
samotnou. Projekt by měl být takovým pomocníkem pro zavedení správného stravovacího režimu, kdy snídaně tvoří důležitou část.

Cíl 3 - Smyslem projektu je rozvinout spolupráci v oblasti využívání sběrných dvorů, které fungují v území SO ORP Přeštice. Pro
tento projekt jsou v území tři vhodné sběrné dvory, a to v Přešticích, v Merklíně a Chlumčanech. Předmětem spolupráce obcí
v oblasti sběrných dvorů je společné financování jejich provozu, což umožní i obyvatelům podílejících se obcí využívat sběrné dvory
za stejných podmínek, jako obyvatelé Přeštic, Merklína a Chlumčan, což zvýší kvalitu poskytovaných služeb v odpadovém
hospodářství na Přeštic.
Cíl 4 - Region Přešticka patří v Plzeňském kraji mezi nadprůměrné ve výtěžnosti separovaného komunálního odpadu. Přesto jsou
problémem území nadále černé skládky, které obsahují především velkoobjemový a stavební odpad a pálení odpadu jako
nevhodného topiva. Nástrojem pro řešení tohoto problému může být efektivnější postih lidí, kteří v odpadovém hospodářství
porušují zákon. Pozitivním nástrojem je pak vzdělávací a osvětová činnost v oblasti environmentálního vzdělávání (s důrazem na
odpadové hospodářství). Z tohoto důvodu je cílem vytvořit společný vzdělávací program pro MŠ, ZŠ i SŠ v území, který bude
mladé lidi informovat o principech odpovědnosti za svůj region (s důrazem na nakládání s odpady). Tento program bude doplněn
dobrovolnickou akcí, jejímž cílem bude zlikvidovat stávající černé skládky v obcích, či úklid parku a jiných veřejných prostranství.
10

Cíl 5 - Oblast ochrany životního prostředí, přírody a krajiny je dosti široká a složitá a orientovat se v ní je pro laiky obtížné. To je
patrné z úrovně znalostí o těchto tématech, která je mezi zastupiteli a pracovníky obcí a veřejností různá, většinou spíše slabá. Je
proto důležité zvyšovat úroveň znalostí v oblasti ochrany životního prostředí zastupitelů a pracovníků obcí, žáků a pedagogů,
vybraných zájmových skupin a veřejnosti. Jedním z významných projevů neznalosti a možná i lhostejnosti vůči životnímu prostředí
je i časté používání agrotechnologických postupů, které významně zvyšují půdní erozi. Proto je zásadní zaměřit se i na práci se
zemědělci a jejich environmentální vzdělávání.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Tady jsme doma
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Přešticko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Jedním z ohrožení, které vyplynulo ze SWOT analýzy a rozhovorů, byl úbytek
mladých lidí na venkově, slabý vztah místu, kde děti vyrůstají a malá znalost
regionálních reálií.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou problému je současné pojetí dějepisného, přírodovědného a vlastivědného
vzdělávání. Chybí výuka vytváření vztahu k domovu a místu, kde děti žijí, tzv. místně
zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií, která
ukazuje místní problémy životního prostředí a udržitelného rozvoje, specifika místní
kultury a tradice a též chybí spoluúčast (participace) na chodu obce.
Jednou z příčin tohoto fenoménu je i slabý vztah žáků k místu, kde žijí. Ve školách
pak chybí výuka vytváření vztahu k domovu a místu, tzv. místně zakotvené učení –
výuka pomocí regionálních materiálů. Samotní pedagogové neumějí pracovat touto
formou a využívat okolí školy a obce k výuce.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je zvýšení znalostí místního prostředí, využívání místního potenciálu a
prohlubování vztahů v rodině, sousedy, s lidmi kolem nás. Prostřednictvím projektu
by měly být vytvořeny vzdělávací materiály určené základní školy. Vedle
vzdělávacích materiálů budou vytvořeny i metodické materiály, které budou
k dispozici pedagogům. Vedle metodických a vzdělávacích materiálů bude důležitým
aspektem projektu i přenos zkušeností z jiných škol.
Cílová skupina
Děti / žáci, pedagogové, ředitelé škol
Zapojené obce
Předpokládáme zapojenost především obcí, kde se nachází školské zařízení (tzn.
Přeštice, Horšice, Lužany, Štěnovice, Řenče, Chlumčany a Dolní Lukavice – tři
posledně jmenované již podobný projekt úspěšně realizovaly), ale samozřejmě vítány
jsou i všechny ostatní obce ORP.
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
- Finanční riziko:
Nezískání dotačních prostředků na realizaci projektu – hlavním finančním zdrojem
pro realizaci tohoto projektu jsou OP VVV případně OP Přeshraniční spolupráce. Aby
byl projekt podpořen, je důležité mít kvalitně a pečlivě zpracovanou žádost o
podporu. Aby byla žádost kvalitní, je nutné věnovat dostatek času přípravě projektu.
Pokud bude přípravná fáze kvalitní, zvýší se pravděpodobnost úspěchu žádosti o
podporu a tedy i eliminace tohoto rizika.
- Metodologické riziko
Kvalita školitelů a organizací zapojených do projektu – pro spolupráci na realizaci
projektu budou vybrány organizace či jednotlivci, kteří podobné typy aktivit již
v regionu realizovali a zároveň s nimi mají obce SO ORP Přeštice dobré zkušenosti.
- Organizační riziko
Neochota pedagogů zapojit se do projektu – důležité je zapojit pedagogy ze škol SO
ORP Přeštice do přípravné fáze projektu a respektovat jejich připomínky a názory.
- Věcné riziko
Vzdělávací a metodické materiály v praxi po ukončení projektu nebudou využívány –
pro eliminaci tohoto rizika je důležité při realizaci projektu respektovat finanční,
organizační i personální možnosti jednotlivých škol a výstupy projektu zpracovávat
tak, aby byly v místních podmínkách využitelné.
Místo realizace rozvojové aktivity
Merklín, Přeštice, Lužany, Horšice, Chlumčany, Štěnovice, Dolní Lukavice
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Přeštice
Harmonogram rozvojové aktivity
1. Přípravná fáze – oslovení obcí a škol, odborníka na praktikování místně
zakotveného učení (např. CPKP), znalci místní historie a místopisu (např.
z řad Spolku pro záchranu historických památek na Přešticku a další)
1/2017 – 6/2017
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat
dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky
3/2017 – 9/2017
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část, exkurze v terénu, vznik
regionálních učebních pomůcek
9/2017 – 6/2019
Zdroje financování
OP VVV, prioritní osa 3, SC 5, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 (ČR –
Bavorsko), prioritní osa 2
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- Počet regionálních učebních pomůcek
- Počet spolupracujících obcí prostřednictvím svých škol a školských zařízení
zapojených do tvorby a používání učebních pomůcek s regionální tématikou
- Proškolování pedagogů – výukový program místně zakotveného učení
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Zajisté bude zásadní výběr školitelů a zajímavých osobností regionu. Pro realizaci
projektu podpořeného v rámci některého z výše uvedených evropských operačních
programů je nutné počítat s minimálně tříčlenným realizačním týmem – koordinátor
projektu, asistent koordinátora a metodik projektu. Také je důležité zapojit do
realizačního týmu zástupce jednotlivých škol, kteří budou odpovědni za implementaci
výstupů projektu na dané škole. Konkrétní úvazky budou řešeny v dalších
přípravných fázích projektu.
V čem je navrhované řešení inovativní?
V současné době jsou v rámci území realizovány aktivity na zvyšování regionální
identity mladých lidí a lze tedy říci, že projekt není z tohoto hlediska inovativní. Jeho
inovace spočívá v tom, že všechny tyto aktivity bude při své realizaci využívat a
zahrne je do jednotného systému regionálního vzdělávání v území SO ORP Přeštice.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Hlavním těžištěm potřebnosti projektu je zvýšení regionální identity mladých lidí
z obcí SO ORP Přešticka prostřednictvím regionálního vzdělávacího programu
zaměřeného na zvyšování povědomí o demografickém, historickém, kulturním,
politickém i přírodním vývoji Přešticka.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s Programem rozvoje Plzeňského kraje 2014+ a Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Aktivios. Projekt bude
zahrnut do Místního akčního plánu vzdělávání, který se na území SO ORP Přeštice
připravuje.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje na projekt Škola – srdce regionu, který na území SO ORP Přeštice
a SO ORP Blovice realizovalo Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s MAS
Aktivios a projekt Venkovská krajina pod drobnohledem, který v území Přešticka
realizoval Ametyst, z. s.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2017 – 6/2019
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
- Webové stránky obcí, Mikroregionu Přešticku a dalších zapojených organizací
- Místní i regionální tisk
- Bude zajištěno dodání regionálních učebních pomůcek do zúčastněných škol
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Projekt 2 – Týden zdravé snídaně
Iniciátor rozvojové aktivity
Odbor školství a památkové péče ORP Přeštice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Problémem je zvýšená četnost obezity u dětí, metabolické poruchy a konzumní
způsob života.
Jaké jsou příčiny problému?
V rodinách převažuje konzumace nekvalitních a nevhodných potravin, nevyváženost
stravy a složení jídelníčku neodpovídající výživovým potřebám dětí, a to z důvodu
neznalosti a neinformovanosti či finanční nedostupnosti.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Dítě/žák by si samo sestavilo snídani z potravin (vhodných), které mu budou
nabídnuty a zvykne si takto na správný stravovací režim, kdy snídaně tvoří důležitou
součást. Očekává se postupné zlepšení stravovacích návyků v samotných rodinách,
díky informovanosti očekáváme též následnou podporu místních producentů, kdy
rodiny začnou upřednostňovat nákup u místní producentů.
Cílová skupina
Děti/žáci, pedagogové, rodiče
Zapojené obce
Předpokládáme zapojenost především obcí, kde se nachází školské zařízení ( tzn.
Přeštice, Horšice, Lužany, Štěnovice, Řenče, Chlumčany a Dolní Lukavice), ale
samozřejmě vítány jsou i všechny ostatní obce ORP.
Potenciální rizika rozvojové aktivity

Organizační riziko
Neochota pedagogů zapojit se do projektu – důležité je zapojit pedagogy ze škol SO
ORP Přeštice do přípravné fáze projektu a respektovat jejich připomínky a názory.
 Finanční riziko
Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu v rámci celého území SO
ORP Přeštice – vzhledem k tomu, že tento projekt nebude patrně možné podpořit
z žádných větších dotačních zdrojů, je naplnění tohoto rizika poměrně vysoké. Pro
jeho eliminaci je nutné v rámci realizační fáze připravit kvalitní rozpočet, který bude
společně s obsahovým záměrem projektu projednán se zástupci obcí v rámci
Mikroregionu Přešticko. Na realizaci projektu budou sloužit finanční prostředky obcí
vybrané v rámci příspěvků Mikroregionu Přešticko. Nástrojem pro eliminaci rizika
může být i Místní akční plán SO ORP Přeštice, který se v území připravuje.
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Prostřednictvím tohoto plánu bude vytvořen prostor pro diskusi o spolupráci na
realizaci tohoto projektu.
 Věcné riziko
Atraktivita, srozumitelnost projektu pro děti, rodiče a pedagogy - pro eliminaci tohoto
rizika je důležitá informační kampaň i kvalitní přípravná fáze projektu. Nástrojem pro
eliminaci rizika může být i Místní akční plán SO ORP Přeštice, který se v území
připravuje. Prostřednictvím tohoto plánu bude vytvořen prostor pro diskusi o
spolupráci na realizaci tohoto projektu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Přeštice, Dolní Lukavice, Chlumčany, Horšice, Merklín, Lužany, Řenče, Štěnovice
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Přeštice
Harmonogram rozvojové aktivity
1. Přípravná fáze – oslovení obcí a škol, odborníky na zdravou výživu a
zdravý životní styl, spolupráce s místními producenty (farmáři atd.),
Ametyst a Envic
1/2017 – 4/2017
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat
dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky
2/2017 – 9/2017
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (určen 1 týden, během
kterého v každé škole z území proběhne 1 „ukázkový“ den s lektory –
přednáška, ochutnávky – příprava snídaně a povídání o snídani a
servírování, návštěva farmáře)
5/2017 – 10/2017
Zdroje financování
Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice, Plzeňský kraj
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- Realizace akce Týden zdravé snídaně
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Na tvorbě aktivity se bude podílet koordinátor projektu (obsahové řešení aktivity),
odborníci na zdravou výživu a zdravý životní styl, lektoři, místní producenti.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Spolupráce škol a místních producentů pro zajištění kvalitní zdravé stravy pro žáky
škol v SO ORP Přeštice je aktivita, která v rámci regionu a potažmo celého kraje
nebyla dosud realizována. Pilotně by proběhla právě na území Přešticka. Zkušenosti
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z realizace aktivity
v Plzeňském kraji.

budou

zdrojem

inspirace

pro

další venkovské

regiony

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Pro rozvoj osobnosti dítěte/žáka je důležitý též zdravý životní styl. To souvisí
s osvětou a vzděláváním v oblasti zdravé výživy. Bohužel problémem jsou špatné
stravovací návyky dětí, které vedou ke zvýšení četnosti obezity. Tato problematika
nemůže být řešena pouze ze strany školy, ale bylo by nutné do jejího řešení zapojit i
rodiče. Prostřednictvím realizace tohoto projektu bude zahájena spolupráce v této
oblasti a zároveň také bude zvýšeno povědomí o možnostech kvalitní stravy od
místních výrobců a producentů.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje místní akční skupiny
MAS Aktivios, z.s. a bude zahrnuta do Místního akčního plánu SO ORP Přeštice.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt souvisí s aktivitou Tady jsme doma.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2017 – 10/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Výstupy budou prezentovány na internetových stránkách Mikroregionu Přešticko a
dalších zapojených organizací, prostřednictvím místního i regionálního tisku.
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Projekt 3 – Sběrný dvůr pro všechny
Iniciátor rozvojové aktivity
Hlavním iniciátorem této aktivity jsou obce ORP Přeštice, který se tématem
společného využívání sběrných dvorů inspiroval na Merklínsku, kde podobný způsob
meziobecní spolupráce funguje.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Ve správním obvodu SO ORP Přeštice fungují tři sběrné dvory (Přeštice, Chlumčany
a Merklín). Tyto sběrné dvory jsou prioritně určeny pro obyvatele daných obcí.
Zájemci z jiných obcí mohou dvůr využívat pouze za poplatky na místě, což působí
demotivačně na obyvatele těchto obcí a současně zvyšuje riziko vzniku černých
skládek. V rámci společného financování sběrných dvorů by občané z celého SO
ORP využívali stávající sběrné dvory (pokud mají dostatečnou kapacitu, příp. místo
pro jeho rozšíření) pro odkládání odpadů. Zapojené obce by se spolupodílely na
provozu sběrných dvorů. Společným sběrem odpadů z většího územního celku by
došlo k omezení vzniku černých skládek. Je to úspornější varianta oproti budování
sběrných dvorů z vlastních prostředků. Z obcí, které mají sběrný dvůr, by tuto
spolupráci akceptovaly všechny tři obce.
Jaké jsou příčiny problému?
U této aktivity nelze hledat hlubší příčinné souvislosti, které vytvářejí povahu daného
tématu, aktivita spíše zvyšuje efektivitu a komfort při využívání již existujících
fungujících obecních sběrných dvorů v území. Jak již bylo v předchozí kapitole
uvedeno, sběrné dvory v území SO ORP Přeštice jsou prioritně určeny pro obyvatele
daných obcí. Obyvatelé jiných obcí musí při využití sběrného dvora platit poplatky,
což působí demotivačně na obyvatele těchto obcí a zvyšuje se riziko negativních jevů
v rámci odpadového hospodářství – vznik černých skládek, pálení nevhodného
topiva a tím zvýšení lokálního znečištění ovzduší, špatné třídění jednotlivých druhů
odpadů, apod. Pokud se na provozu sběrného dvora bude podílet více obcí a
obyvatelé těchto obcí budou moci využívat sběrných dvorů za stejných podmínek,
jako občané obcí se sběrnými dvory, tak se zvýší efektivita využívání sběrných
dvorů.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Hlavním přínosem plánované aktivity je zvýšit efektivitu využití sběrných dvorů
v území a snížit riziko vzniku negativních jevů v rámci odpadového hospodářství
(vznik černých skládek, pálení nevhodného topiva a tím zvýšení lokálního znečištění
ovzduší, špatné třídění jednotlivých druhů odpadů, apod.). V neposlední řadě také
společné financování provozu sběrných dvorů diverzifikuje zdroje na financování
provozu sběrných dvorů (rozpočty více obcí), což může mít pozitivní vliv na
dlouhodobou udržitelnost provozu obou sběrných dvorů, kterých se tato aktivita týká.
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Cílová skupina
Cílovou skupinu rozvojové aktivity tvoří široká veřejnost regionu Přešticka, a to
zejména obyvatelé, v jejichž obci není sběrný dvůr.
Zapojené obce
Do projektu je zapojeno město Přeštice a obce Merklín a Chlumčany, tedy obce, kde
funguje sběrný dvůr. Dalšími zapojenými obcemi budou obce, které se budou na
provozu sběrných dvorů podílet, a tím umožní obyvatelům svých obcí stejné
využívání sběrných dvorů jako v obou výše zmíněných městech.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Finanční riziko:
Obce mají různé představy o částce, kterou by měli za zapojení se do využívání
sběrných dvorů platit. Tyto představy bude nutné sladit do určitého finančního
kompromisu. Nicméně je zde určité riziko, že se obce nedohodnou, neboť jejich
finanční představy sladit nepůjde.
 Organizační riziko:
Obyvatelé okolních obcí nebudou mít zájem využívat sběrné dvory i přesto, že se
podmínky jejich využívání díky realizaci této aktivity zkvalitní. Pro eliminaci rizika je
nutné realizovat informační kampaň, která obyvatelé obcí upozorní na možné
využívání sběrných dvorů.
 Technologické riziko:
Kapacity sběrných dvorů nebudou stačit zájmu obyvatel. Toto riziko není příliš velké.
Místo realizace rozvojové aktivity
Přeštice, Chlumčany, Merklín
Území dopadu rozvojové aktivity
Vzhledem k již definovaným pozitivním dopadům realizace této aktivity lze říci, že
území dopadu je celý SO ORP Přeštice.
Harmonogram rozvojové aktivity
Samotná realizace aktivity se skládá ze dvou fází:
1. Přípravná fáze – jednání obcí o podmínkách a možnostech využívání a
společného financování sběrných dvorů (7/2015 – 12/2015)
2. Organizační fáze – v rámci této fáze budou koncipovány a podepsány
dokumenty, které budou definovat dohodnuté podmínky (10/2015 – 6/2016)
3. Realizační fáze – zahájení společného využívání sběrných dvorů v Přešticích,
Merklíně a Chlumčanech (6/2016)
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Zdroje financování
Zdrojem pro financování aktivity budou rozpočty zapojených obcí.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- Počet sběrných dvorů využívaných více obcemi
- Počet obcí, které tyto sběrné dvory budou využívat
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní personální náklady. Příprava i realizace
aktivity budou zajištěny prostřednictvím personálního zázemí města Přeštice a obcí
Merklín a Chlumčany.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Navrhované řešení není v národním, ani v regionálním kontextu ničím novým, neboť
obdobný systém funguje na Merklínsku. Nicméně obce věří, že pokud se tato
spolupráce rozšíří a bude úspěšná, tak se intenzita společných projektů v oblasti
odpadového hospodářství v regionu zvýší.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, cílem této aktivity je předcházet
negativním jevům v odpadovém hospodářství (černé skládky, pálení nevhodného
topiva, špatné třídění odpadů). Lze tedy říci, že aktivita má vzhledem k těmto jevům
spíše preventivní charakter. Iniciační role této aktivity a zároveň její největší
potřebnost je ve faktu zmiňovaném v předchozí kapitole, tedy zahájení společné
meziobecní spolupráci v rámci odpadového hospodářství.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Aktivita je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a Plánem
odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Aktivita navazuje na projekt Vzdělávání v odpadovém hospodářství.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
7/2015 – 6/2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Jak již bylo výše uvedeno, důležitým prvkem realizace aktivity je informační kampaň
zaměřená na cílovou skupinu. Hlavním realizátorem této kampaně budou obce, které
se připojí k společnému financování sběrných dvorů v Přešticích, Merklíně a
Chlumčanech. Pro tuto kampaň budou využity komunikační nástroje obcí – obecní
internetové stránky, zpravodaje, obecní vývěsky a obecní rozhlas.
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Projekt 4 – Vzdělávání v odpadovém hospodářství
Iniciátor rozvojové aktivity
Hlavním iniciátorem této aktivity je DSO Mikroregion Přešticko.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Region Přešticka patří v Plzeňském kraji mezi nadprůměrné ve výtěžnosti
separovaného komunálního odpadu. Přesto jsou problémem území nadále černé
skládky (obsahují především velkoobjemový odpad, stavební a biologický odpad) a
pálení odpadu jako nevhodného topiva. Nástrojem pro řešení tohoto problému může
být efektivnější postih lidí, kteří v odpadovém hospodářství porušují zákon.
Pozitivním nástrojem je pak vzdělávací a osvětová činnost v oblasti
environmentálního vzdělávání (s důrazem na odpadové hospodářství).
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčinou nevhodného chování v rámci odpadového hospodářství je neznalost
náležitostí pro nakládání s výše uvedenými druhy odpadů. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o problematice odpadového hospodářství a také obyvatelé obcí SO ORP
Přeštice upozornit na negativní jevy, které nevhodné chování v odpadovém
hospodářství s sebou přináší.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem této rozvojové aktivity je vytvoření vzdělávacího projektu, který bude zaměřen
na zvýšení povědomí o aspektech odpadového hospodářství obcí SO ORP Přeštice
a zároveň také podpořit dlouhodobou osvětovou práci obcí SO ORP Přeštice v rámci
této problematiky. Cíl bude naplněn prostřednictvím jednak společného vzdělávacího
programu pro MŠ, ZŠ v území, který bude mladé lidi informovat o principech
odpovědnosti za svůj region (s důrazem na nakládání s odpady). Projekt bude
rozšířen o osvětu a školení také pro širokou veřejnost (občany) žijících na území
ORP Přeštice a doplněn dobrovolnickou akcí, jejímž cílem bude zlikvidovat stávající
černé skládky v obcích, či úklid parku a jiných veřejných prostranství.
Cílová skupina
Občané ORP Přeštice
Zapojené obce
Osloveny budou všechny obce ORP Přeštice
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
- Finanční riziko
Obce nemají zájem se finančně podílet na realizaci projektu – důležitým faktorem pro
eliminaci rizika je kvalitní přípravná fáze projektu, kdy je nutné vést jednání se
zástupci obcí a přesvědčit je o přínosu projektu.
- Věcné riziko
Neochota škol, občanů a vzdělávacích subjektů se zapojit do projektu – pro eliminaci
rizika je nutné zapojit do přípravy projektu všechny relevantní partnery z řad škol,
obcí a vzdělávacích subjektů, kteří pomohou realizačnímu týmu k výstupům projektu.
- Věcné riziko
Udržitelnost vzdělávacího programu – celá vzdělávací část projektu bude k dispozici
na internetových stránkách Mikroregionu Přeštice. Jejich správa a aktualizace
nepůjde nad rámec personálních a finančních nákladů na správu celé internetové
platformy mikroregionu. Tudíž náklady na udržitelnost nepřekročí běžné výdaje
mikroregionu.

Místo realizace rozvojové aktivity
Zapojené obce ORP
Území dopadu rozvojové aktivity
Území ORP Přeštice
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2016
1. Přípravná fáze – oslovení obcí, škol, odboru ŽP na KÚ Plzeňského kraje a
ORP Přeštice, svozových firem a EKO-KOMU, OS Ametyst
1/2016 -2/2016
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat
dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky
2/2016 – 3/2016
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (semináře), v terénu exkurze
a zapojení dobrovolníků k likvidaci černých skládek, úklid parků a jiných
veřejných prostranství
3/2016 – 12/2016

Zdroje financování
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Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice, Plzeňský kraj
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- Počet zapojených obcí
- Počet zapojených vzdělávacích zařízení
- Počet proškolených účastníků
- Počet zlikvidovaných černých skládek

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Projekt pro svou realizační část bude vyžadovat koordinátora. Pro organizaci
jednotlivých dobrovolnických akcí bude nutné realizační tým rozšířit, nicméně toto
rozšíření bude řešeno prostřednictvím Dohod o provedení práce, neboť se bude
jednat o jednorázové úkony. Metodici (autoři jednotlivých částí vzdělávacího
programu) budou řešeny dodavatelsky.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Projekt v kontextu ČR není inovativní. Inovativním přínosem je tedy aspekt
spolupráce při řešení této problematiky.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Z analýzy, rozhovorů se zástupci samosprávy obcí SO ORP Přeštice a z jednání
pracovních skupin vyplynulo, že se chování místních obyvatel v rámci odpadového
hospodářství zlepšuje. Ověřitelný důkaz tohoto tvrzení nabízí data výtěžnosti
tříděného sběru odpadu, které pro Návrh integrovaného systému nakládání
s komunálními a dalšími odpady z obcí v Plzeňském kraji poskytla společnost EKOKOM a.s. a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Podle této studie patří
z hlediska výtěžnosti tříděného odpadu (kg/obyvatel/rok) ORP Přeštice, spolu s ORP
Blovice a Stod mezi nejvýkonnější. I přesto problémy zůstávají. Zejména se jedná o
černé skládky. Častým zdrojem černých skládek je především velkoobjemový odpad,
stavební suť či komponenty z aut. Dalším naléhavým problémem je také pálení
odpadů jako topiva, což způsobuje lokální znečištění ovzduší a konečně často
zmiňovaným problémem je ukládání nevhodného odpadu do kontejnerů (na
komunální i separovaný odpad). I zde se jedná zejména o velkoobjemový odpad,
stavební odpad, ale i o nebezpečný odpad.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Aktivita je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a Plánem
odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026.
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Pokud se zamyslíme, souvisí tento projekt se všemi navrhovanými cíli, které se
vzájemně doplňují.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Velmi důležitá bude rozsáhlá informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu.
Hlavním realizátorem kampaně budou všechny obce, které k tomuto využijí všechny
nástroje – obecní internetové stránky, tisk, zpravodaje, obecní vývěsky, obecní
rozhlas, internetové stránky Mikroregionu Přešticko.
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Projekt 5 – Společně pro životní prostředí
Iniciátor rozvojové aktivity
Hlavním iniciátorem je DSO Mikroregion Přešticko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Aktivita řeší nedostatečnou vzdělanost v oblasti životního prostředí na území
mikroregionu Přešticko.
Jaké jsou příčiny problému?
- Neznalost problémů životního prostředí
- Neuvědomování si důsledků vlastního jednání pro životní prostředí
- Neúcta k přírodě (voda, stromy, lesy, biodiverzita…), neuvědomování si její
hodnoty, jakou má sama o sobě i pro člověka
- Hospodaření zemědělců zaměřené primárně na aktuální zisk, hospodařící
subjekty často nejsou vlastníky půdy
- Politická rozhodnutí – špatné územní plánování
- Špatná dotační politika, jež přispívá k nadměrné erozi půdy,
- Nedostatečná ochrana zemědělského půdního fondu, nedoceňování hodnoty
zemědělské půdy (nadměrná zastavěnost orné půdy)
- Evropská unie – neekonomické zásobování potravinami do řetězců

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Hlavní cíle projektu jsou následující:
- Zvýšení znalostí obyvatel o životním prostředí ve vlastním regionu
- Zodpovědné jednání občanů ve vztahu k životnímu prostředí (domácí ekologie,
úcta k potravinám, nespalování odpadů a nekvalitních paliv, nakládání
s odpadními vodami…)
- Aktivní zapojování obyvatel do péče o životní prostředí a do rozhodovacích
procesů
- Řádně třídění odpadu, tlak na výrobce (již recyklovatelné obaly, obaly odpovídají
obsahu a ne ještě jednou tak velké)
- Podpora místních výrobců
- Snížení půdní eroze změnou způsobu hospodaření a protierozními opatřeními

Cílová skupina
Občané ORP Přeštice (děti/žáci, pedagogové, zastupitelé, úředníci, firmy …)
Zapojené obce
Osloveni budou všichni občané obcí ORP Přeštice
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
- Věcné riziko
Nezájem lidí o danou problematiku - důležité je realizovat kvalitní a cílenou
informační kampaň, která poutavou a interaktivní formou zapojí obyvatele SO ORP
Přeštice do tohoto projektu. Důležité je také zapojit do aktivit jednotlivé obce, školy a
vzdělávací subjekty z regionu i místní podnikatelské subjekty, tedy nositele správní,
vzdělávací a ekonomické role v jednotlivých obcích.
- Finanční riziko
Nedostatek financí – projekt bude připraven do OP Přeshraniční spolupráce (ČR –
Bavorsko). Je důležité proto věnovat velkou pozornost přípravě žádosti o dotaci
z tohoto programu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Přeštice
Území dopadu rozvojové aktivity
Obce ORP Přeštice
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2016
1. Přípravná fáze – oslovení obcí, škol, odboru ŽP na KÚ Plzeňského kraje a
ORP Přeštice, svozových firem a EKO-KOMU, OS Ametyst
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat
dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (semináře), v terénu
exkurze, vzdělávací materiály
4. Zapojení dobrovolníků k úklidu např. řeky Úhlavy, potoků, likvidaci černých
skládek

Zdroje financování
- OP Přeshraniční spolupráce (ČR – Bavorsko)
- příspěvek z rozpočtu Mikroregionu Přešticko
- Plzeňský kraj
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- Počet realizovaných vzdělávacích akcí v oblasti OŽ
- Dostupné poradenství pro oblast ochrany životního prostředí
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Projekt bude mít realizační tým ve složení koordinátor projektu, asistent projektu a
metodik projektu. V součtu všech pozic nepřekročí personální nároky výši dvou
celých úvazku.
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V čem je navrhované řešení inovativní?
Projekt v kontextu ČR není inovativní. Nicméně v SO ORP Přeštice obdobný typ
projektu, který bude zaměřen na celé území a bude založen na mezisektorové a
meziobecní spolupráci, dosud realizován nebyl.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Ještě více než předávat informace o životním prostředí, je důležité vzbuzovat zájem
o problematiku, zodpovědný přístup k životnímu prostředí a vztah k obci a jejímu
okolí. V posledních letech sice došlo k určitému zlepšení (např. třídění odpadu), stále
se opakující problémy typu spalování nekvalitních paliv a odpadů v domácích
topeništích, vytváření černých skládek, vypouštění jímek a septiků do dešťové
kanalizace, vodotečí či volně na povrch, přístup některých hospodařících subjektů
k půdě jako zdroji aktuálního zisku bez ohledu na negativní vlivy a dlouhodobou
udržitelnost, protesty proti financování ochranářských aktivit „z peněz daňových
poplatníků“ a náhled na ochranu přírody a životního prostředí především jako na
brzdu pokroku, však ukazují na lhostejnost vůči životnímu prostředí a přírodě zvláště.
Příčiny lze hledat mj. v převažující orientaci společnosti na spotřebu, pohodlí a
osobní zájmy a v téměř výhradně uplatňované ochraně „shora“, tedy formou příkazů
a zákazů. Chybí proto vědomí, že tento předepsaný „veřejný zájem“ je skutečně i
zájmem jednotlivce a komunity. Často chybí větší propojení obyvatel mezi sebou a
s obcí, a to nejen u nových obyvatel, kteří se sem stěhují z města, ale i u
starousedlíků. Jako potřebné se jeví vtahování místní komunity do vytváření
veřejného prostoru i krajiny v širším měřítku a práce s dětmi a mládeží a další
osvětová činnost.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se Státní politikou životního prostředí a Koncepcí ochrany
přírody a krajiny Plzeňského kraje. Projekt rovněž směřuje k naplňování cílů
připravované Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (např.
adaptační opatření v zemědělství, biodiverzita a ekosystémové služby, vodní režim
v krajině).
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje a multiplikuje výstupy
hospodářství.

projektu

Vzdělávání

v odpadovém

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Velmi důležitá bude rozsáhlá informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu.
Hlavním realizátorem kampaně budou všechny obce, které k tomuto využijí všechny
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nástroje – obecní internetové stránky, tisk, zpravodaje, obecní vývěsky, obecní
rozhlas, internetové stránky Mikroregionu Přešticko.
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6. Kontakty
Dokument zpracovaly:
Ing. Hana Bouchnerová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 728 168 248, mail:
presticko@mikroregion.net
Mgr. Martina Hanzlíková (koordinátor meziobecní spolupráce a pracovník pro
analýzy a strategie), tel. 721 759 772, mail: presticko@mikroregion.net
Kateřina Hofmeisterová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 723 245 311,
mail: presticko@mikroregion.net

30

7. Přílohy
1. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 16. 7. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
2. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 21. 7. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
3. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 22. 7. 2015 a 24. 7. 2015, Prezenční
listiny, fotografie.
4. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 3. 9. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
5. Zápis ze závěrečného jednání k Akčnímu plánu ze dne 8. 9. 2015, Prezenční
listina, fotografie.
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