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3 STRATEGICKÁ ČÁST 

Strategická část SCLLD navazuje na poznatky z analytické části a zaměřuje se na priority, 

kterými se aktéři z území MAS Českomoravské pomezí chtějí zabývat a hledat řešení dalšího 

rozvoje. 

Důvody a cíle zpracování strategie území MAS Českomoravské pomezí: 

 společně realizovat představy, které vycházejí z doložitelných zjištění a potřeb obyva-
tel oblasti, 

 uskutečňovat reálné, potřebné a smysluplné projekty vedoucí k dlouhodobému udrži-
telnému rozvoji území, 

 motivovat a optimalizovat kolektivní úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů 
v regionu MAS ČMP, 

 minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně využít potenciálních příležitostí. 

Přehled principů potřebných pro udržitelný rozvoj území: 

Princip komunitně vedeného místního rozvoje 

 Postup společného zavádění reálných záměrů vzešlých ze široké diskuse do praxe 
a posílení místní kapacity pro rozvoj území, 

 aktivní spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru a veřejné správy na 
platformě LEADER, 

 využití příkladů dobré praxe spolupracujících subjektů na všech úrovních. 

Princip občanské společnosti a rovných příležitostí 

 Aktivní zapojení široké veřejnosti do života v regionu, 

 respektování rovného přístupu bez rozdílu. 

Princip udržitelného rozvoje a ochrana životního prostředí 

 Soulad přírodních, kulturních a historických hodnot s naplněním sociálních potřeb 
a dlouhodobou prosperitou území, 

 dlouhodobá rovnováha v oblasti sociální, environmentální, ekonomické a územní 
stability, 

 respektování požadavků na ochranu životního prostředí směrem k jeho zlepšení. 

Princip strategického řízení 

 Využití SCLLD jako základního nástroje řízení a rozvoje území včetně monitoringu, 
 vhodné propojení (integrace) jednotlivých projektů v rámci území k posílení jeho 

celkové absorpční kapacity, 

 průběžné vyhodnocování realizovaných projektů a úprava záměrů v případě, že 
nebude možné naplnit původně stanovené cíle. 

Princip sounáležitosti 

 Participace a ztotožnění se občanů se strategií cestou propagace výsledků činnosti 
MAS ČMP, 

 motivace občanů k vlastní iniciativě při realizaci SCLLD v jejich obci a blízkém okolí. 
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3.1 Vize rozvoje území 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – KLIDNÝ REGION S KVALITNÍM PROSTŘEDÍM, 

PODMÍNKAMI A ZÁZEMÍM PRO SPOKOJENÝ A AKTIVNÍ ŽIVOT 

 

 Klidný region = prostředí bez nadměrného hluku, vysoké dopravní zátěže, sociálně 

stabilní, dobré mezilidské vztahy, 

 kvalitní životní prostředí = zachování a případné zlepšení stávajícího stavu životního 

prostředí s důrazem na dostatek zeleně, zachovalý venkovský ráz krajiny, podpora 

projektů a záměrů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí, 

 podmínky a zázemí pro spokojený a aktivní život = bohatší možnosti relaxace, 

aktivního odpočinku a volnočasového vyžití, 

 podmínky pro vzdělávání a rozvoj osobností všech zájmových skupin, 

 podmínky pro rozvoj podnikání prospěšného občanům a regionu jako celku, podpora 

tvorby pracovních příležitostí, 

 respektování horizontálních priorit - rovných příležitostí a ochrany životního prostředí, 

nediskriminačního přístupu. 

Z této strategické vize se generují níže uvedené prioritní oblasti, jejichž naplnění je 

rozhodujícím předpokladem pro realizaci integrované strategie území MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s. v programovém období 2014 - 2020. 

3.2 Prioritní oblasti rozvoje území 

 

 

 

 

  

A. RODINA A SPOLEČNOST 

B. OBNOVA A ROZVOJ OBCE 

C. ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ 

E. SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 
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Struktura strategické části SCLLD 

 

OBLAST A - RODINA A SPOLEČNOST 

Vize 2030: Spokojení občané aktivně zapojeni do komunitních činností. Občané udržující 

tradice ve svých obcích, rozvinutá občanská společnost. Komunita občanů a partnerů 

spolupracující při klíčových otázkách života v regionu. 
Subjekty zapo-

jené na napl-

ňování SC Strategické 

cíle 
Specifické cíle Název opatření SCLLD 
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A1.1 Specifický cíl 
Podpora volnočasových 

aktivit pro široké cílové 

skupiny 

A1.1.1 Opatření: Podpora spolkové činnosti 

MAS, obce, 

Kraj Vysočina, 

NNO, školy, 

podnikatelé, 

poskytovatelé 

soc. služeb, 

veřejnost 

A1.1.2 Opatření: Budování zázemí pro spolkovou 

činnost a volnočasové aktivity 

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit 

(CLLD - OPZ) 

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání (CLLD - IROP) 

A1.2 Specifický cíl 
Zlepšit přístup k pomo-

ci lidem nacházejících 

se ve hmotné nouzi   
a vytvořit podmínky pro 

sociální začleňování lidí 

v těžkých životních 

situacích 

A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a 

zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalit-

nění sociálního prostředí (CLLD - IROP) 

A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňová-

ní (CLLD - OPZ) 

A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu 

prevence nemocí a ochrana zdraví 
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OBLAST B - OBNOVA A ROZVOJ OBCE 

Vize 2030:Plně funkční infrastruktura, rozvinuté a dostupné služby přispívající ke klidné-

mu a spokojenému životu na venkově. Zázemí pro řešení krizových životních situací. Subjekty zapo-

jené na napl-

ňování SC 
Strategické 

cíle  
Specifické cíle Název opatření SCLLD 
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B1.1 Specifický cíl 
Zlepšit podmínky pro 

život v obcích, zvýšit 

kvalitu života, zlepšit 

vzhled obcí a vytvořit 

podmínky pro rozvoj 

sociální oblasti 

B1.1.1 Opatření: Zlepšení kvality veřejné správy 

a podpora rozvoje MA21 v obcích 

MAS, obce, 

Kraj Vysočina, 

NNO, podnika-

telé, JPO, ve-

řejnost, knihov-

ny, muzea 

B1.1.2 Opatření: Vybudování a údržba prostor 

pro realizaci zájmových, sportovních, kulturních 

a jiných prospěšných činností 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu ve-

řejných budov, technické infrastruktury a občan-

ské vybavenosti 

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro 

hasičské zásahové jednotky (CLLD - IROP) 

B1.1.5 Opatření: Zlepšení dopravní bezpečnosti 

B1.1.6 Opatření: Rozšíření cyklotras a výstavba 

cyklostezek 

B1.1.7 Opatření: Řešení dopravní obslužnosti 

B1.1.8 Opatření: Budování dopravní 

infrastruktury 

B1.1.9 Opatření: Obnova a údržba památek, 

muzeí a knihoven 

B1.1.10 Opatření: Budování infrastruktury pro 

sociální podnikání 

B1.1.11 Opatření: Podpora bydlení 

B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů 

(CLLD - IROP) 
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OBLAST C - ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

Vize 2030: Dostatek pracovních příležitostí, fungující podnikatelský sektor, dostupné služ-

by pro veřejnost. Region jako atraktivní turistický cíl. Kvalitní vzdělávání pro všechny 

věkové skupiny. Subjekty zapo-

jené na napl-

ňování SC Strategické 

cíle  
Specifické cíle Název opatření SCLLD 
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C1.1 Specifický cíl 
Rozvinout lokální eko-

nomiku, podpořit tvor-

bu a udržení pracovních 

míst 

C1.1.1 Opatření: Investice do hmotného majetku 

- Podpora investic v zemědělských podnicích 

(CLLD - PRV) 

MAS, obce, 

Kraj Vysočina, 

NNO, ÚP, pod-

nikatelé, země-

dělci, občané 

C1.1.2 Opatření: Investice do hmotného majetku 

– Podpora investic do zpracování, uvádění na trh 

a vývoj zemědělských produktů (CLLD - PRV) 
C1.1.3 Opatření: Rozvoj zemědělských podniků 

a podnikatelské činnosti - Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

(CLLD - PRV) 

C1.1.4 Opatření: Rozvoj služeb v cestovním 

ruchu 

C1.1.5 Opatření: Budování zařízení pro cestovní 

ruch (ubytování, stravování, IC, TIC) 

C1.2 Specifický cíl 
Zajistit dostupnost a 

kvalitu vzdělávání 

C1.2.1 Opatření: Zavádění inovačních metod 

a postupů ve vzdělávání 

C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke 

zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekono-

miky (CLLD - OPZ) 

C1.2.3 Opatření: Vzdělávání pro dospělé a senio-

ry 

C1.2.4 Opatření: Podpora mimoškolních vzdělá-

vacích aktivit 

C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských 

zařízení včetně vybavení (CLLD - IROP) 

C1.2.6 Opatření: Vzdělávání a informace pro 

implementaci opatření ke zlepšení kvality života 

a rozvoje podnikání na venkově 
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OBLAST D - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Vize 2030: Zachovalé životní prostředí a krajina, šetrné zemědělství a občané pečující 

o své okolí. Odpovědné zacházení s půdou, vodou a ovzduším, stabilní klima. Subjekty zapo-

jené na napl-

ňování SC Strategické 

cíle 
Specifické cíle Název opatřeni SCLLD 
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D1.1 Specifický cíl  
Zvýšit kvalitu životního 

prostředí v obcích a 

odstranění ekologické 

zátěže 

D1.1.1 Opatření: Snížení emisí ze spalování 

zateplením budov a výměnou topidel 

MAS, obce, 

NNO, podnika-

telé, zemědělci, 

občané, kraj, 

majitelé lesů, 

ekologické 

agentury, vyso-

ké školy 

D1.1.2 Opatření: Zkvalitnění odstraňování odpa-

dů 

D1.2 Specifický cíl 
Zkvalitnit infrastrukturu 

zásobování vodou a 

čištění odpadních vod 

D1.2.1 Opatření: Zlepšení kvality vodohospodář-

ské infrastruktury 

D1.2.2 Opatření: Čištění odpadních vod 

D1.3 Specifický cíl 
Podpora zemědělských 

a lesnických podniků, 

posílení biodiverzity a 

adaptability na změny 

klima  

D1.3.1 Opatření: Podpora investic do rozvoje 

lesnictví a lesnické infrastruktury (CLLD - PRV) 

D1.3.2 Opatření: Podpora investic do rozvoje 

zemědělské infrastruktury (CLLD - PRV) 

D1.3.3 Opatření: Podpora investic do ochranné 

infrastruktury 

D1.3.4 Opatření: Podpora investic do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin  

D1.3.5 Opatření: Investice do rozvoje 

společenské funkce lesů (CLLD - PRV) 

D1.3.6 Opatření: Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh (CLLD - PRV) 

D1.3.7 Opatření: Zlepšení vodního režimu kraji-

ny 

D1.3.8 Opatření: Regenerace a rozšíření zeleně 

jako součásti kulturní krajiny, péče o významné 

krajinné prvky a ekosystémy 
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OBLAST E - SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

Vize 2030: Rozvinutá mezisektorová spolupráce na všech úrovních. Subjekty zapo-

jené na napl-

ňování SC Strategické 

cíle  
Specifické cíle Název opatření SCLLD 
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i E1.1 Specifický cíl 
Rozvoj místního part-

nerství, spolupráce 

MAS s partnery na 

všech úrovních 

E1.1.1 Opatření: Činnosti spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER 
 

MAS, partneři 

(partnerské 

MAS, NNO, 

podnikatelé, 

zemědělci, 

školy) 
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3.3 Cíle a priority 

A. RODINA A SPOLEČNOST 

VIZE 2030 

Spokojení občané aktivně zapojeni do komunitních činností. Občané udržující tradice ve 

svých obcích, rozvinutá občanská společnost. Komunita občanů a partnerů spolupracující 

při klíčových otázkách života v regionu. 

STRATEGICKÝ CÍL 

A1 Strategický cíl:  Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské  
 společnosti 

SPECIFICKÝ CÍL 

A1.1 Specifický cíl:  Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové skupiny  

Popis a zdůvodnění: 

V obcích na území MAS ČMP působí řada neziskových organizací (viz kapitolu 2.1.6 

a přílohu 6 Tabulku III), které jsou významnými nositeli kulturního a sportovního života v 

obci. Starají se o zachování tradic a společenského života na venkově. Jsou hlavním 

realizátorem prorodinných aktivit v obcích. Společně s mateřskými školami hrají důležitou 

roli při vzdělávání dětí předškolního věku. Vzhledem k převážně dobrovolné činnosti členů 

těchto organizací je důležité vytvářet příznivé podmínky pro jejich činnost a motivovat 

další občany k aktivnímu zapojení do života v místě, kde nejen bydlí, ale i skutečně žijí. 

Spolková činnost přináší přínosy pro všechny věkové kategorie, aktivizuje sociální kapitál v 

obci a posiluje angažovanost obyvatel. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty Počet MAS 0 30 

Zvýšení spokojenosti obyvatel se životem 
v regionu 

% dotazník, průzkum současný stav 10 
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OPATŘENÍ 

A1.1.1 Opatření:  Podpora spolkové činnosti 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora spolkové činnosti sbližuje občany a vytváří prostor pro řešení vznikajících 

problémů (viz kapitolu 2.1.6 přílohu 6, Tabulku III). Důležitá je iniciace zapojení mladých 

lidí a v poslední době také nově přistěhovaných občanů (v důsledku nové výstavby domů) 

do běžné činnosti v obci. Práce a aktivita v různých spolcích vytváří velmi dobré 

předpoklady pro zlepšení mezilidských vztahů a aktivní využití volného času. 

SWOT analýza: S2, S3, S4, W1, W3, O1, O7, O8, T1, T8, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora volnočasových aktivit, udržování a obnova místních tradic, činnost ochotnických 

divadel, pořádání hudebních produkcí s původními regionálními náměty, společná 

propagace aktivit, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání a podpora místních leaderů se 

zájmem o vedení aktivit, podpora nových aktivit pro mládež a rodiny s dětmi, podpora 

neformálních aktivit v obci. Vzdělávací kurzy pro zájemce o rozvoj tradičních činností pro 

oživení sociálních vazeb. Výměna zkušeností mezi obcemi v rámci MAS ČMP, Kraje 

Vysočina a České republiky. 

 

A1.1.2 Opatření: Budování zázemí pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity 

Popis a zdůvodnění: 

Na území MAS ČMP je velké množství spolků (Tabulka III v příloze 6). Z dotazníkového 

šetření a karet obcí vyplývá, že občanská vybavenost pro volnočasové aktivity není 

dostatečně rozvinutá. Ve většině obcí je velká poptávka po vybudování zázemí a pořízení 

vybavení pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity. 

SWOT analýza: S2, S3, W2, W3, O1, O7, O8, T1, T8, T25.  

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Budování zázemí a pořízení vybavení pro spolkovou činnost, volnočasové aktivity, kulturu 

a sport. 
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A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora rodin je slabou stránkou národních politik. Ze šetření vyplynul zájem a potřeba 

tuto mezeru zaplnit. Slaďování rodinných a profesních zájmů je důležitým aspektem 

rozvoje společnosti. V současné době přibývá rodin, které nemají dostatek času věnovat se 

rodinné výchově. Důležitá je podpora zdravé fungující rodiny, v další fázi také podpora 

rodin v tíživé životní situaci a stimulace rodiny ve výkonu jejich přirozených funkcí. 

SWOT analýza: S2, W1, W6, O4, O7, O8, O21, T3, T7, T8, T9, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Kulturní a sportovní akce s vícegenerační účastí. Podpora činností volnočasových zařízení 

pro děti a mládež (mateřská a rodinná centra, jesle, dětské skupiny, kluby, tábory, azylové 

bydlení pro matky). Poskytování služeb a poradenství pro rodiny, budování sítí rodinné 

péče. Tvorba koncepce prorodinných aktivit na úrovni obcí MAS ČMP (Program obnovy 

rodiny). 

 

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Popis a zdůvodnění: 

V území MAS se vyskytuje omezený počet kapacit a zařízení pro zvyšování povědomí 

o rodinné výchově v mladých začínajících rodinách a zvýšení zapojení rodičů s dětmi 

předškolního věku na trh práce aniž by strádala rodinná výchova. Tato oblast je 

dlouhodobě opomíjena odpovědnými institucemi. 

SWOT analýza: W2, O4, O22, O7, T7, T8,T9, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku, ve vazbě na 

území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Součástí projektu na stavbu či 

stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení budou úpravy venkovního 

prostranství (přírodní zahrady, zeleň, herní prvky, pracovní výchova).  
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SPECIFICKÝ CÍL 

A1.2 Specifický cíl:  Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve hmotné nouzi  

a vytvořit podmínky pro sociální začleňování lidí v těžkých 

životních  situacích 

Popis a zdůvodnění: 

Občané aktivně zapojeni do společných činností jsou schopni pomáhat odstraňovat 

problémy osamělých občanů bezprostředně při jejich vzniku a omezit riziko jejich 

sociálního vyloučení. Při průběžné práci a sledování možných problémů pak odpadá 

dlouhodobá pomoc lidem nacházejících se v těžké životní situaci a slouží jako prevence ke 

zmírnění následků. Cílem je boj proti chudobě, zapojení ohrožených skupin v odlehlých 

oblastech a lokalitách se soustředěnými sociálními problémy. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty Počet MAS 0 30 

Zvýšení spokojenosti obyvatel se životem 
v regionu 

% dotazník, průzkum současný stav 10 

 

OPATŘENÍ 

A1.2.1 Opatření:  Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a 
zkvalitnění sociálního prostředí 

Popis a zdůvodnění: 

Obyvatelstvo v regionu stárne a pro zajištění toho, aby senioři mohli dožít ve svém 

domácím prostředí, je nutné posílit terénní sociální a zdravotní služby (viz kapitolu 2.1) 

Zároveň se v regionu objevují sociálně znevýhodnění občané a občané ohroženi sociálním 

vyloučením. 

SWOT analýza: S7, W5, W6, O3, O5, T3, T4, T5, T6, T7, T9, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a centra pro 

znevýhodněné a ohrožené skupiny obyvatelstva. Zkvalitnění sociálního prostředí cestou 

budování komunitních center, terénních a nízkoprahových zařízení, podpora streetworku. 

Vybavení komunitních center, poraden, ustanovení a podpora mobilních týmů pro terénní 

sociální práci. Výstavba a technické zhodnocení domů s pečovatelskou službou. 
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A1.2.2 Opatření:  Podpora sociálního začleňování 

Popis a zdůvodnění: 

Zkvalitnění sociálního prostředí a rozvoj terénní sociální a zdravotní péče je důležitým 

aspektem pro sociální začleňování rizikových skupin obyvatel. Pro zvýšení informovanosti 

obcí a uživatelů a jejich rodin o možnostech v oblasti sociálních služeb je možné vytvoření 

poradenských míst. Dostatečné pokrytí terénních sociálních a zdravotních služeb v regionu 

bude umožňovat zkvalitnění života znevýhodněným osobám v domácím prostředí. 

SWOT analýza: S7, W5, W6, O2, O3, O8, T3, T4, T7, T9, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Informační kampaně, vytvoření informačního portálu, vzdělávání v sociální oblasti, školení 

a kurzy první pomoci, zavedení komunitního plánování sociálních služeb v obcích, 

podpora spolupráce mezi obcemi, podpora poradenských míst, iniciace dobrovolnictví 

z řad místních občanů. Vytváření sítí v oblasti sociálního začleňování včetně zmapování 

výskytu asociálních a patologických jevů v regionu. Posilování občanské společnosti, 

socializace znevýhodněných a handicapovaných osob, sociální integrace osob - jako cesta 

k začlenění do komunity. 

 

A1.2.3 Opatření:  Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 

Popis a zdůvodnění: 

Rizikového chování některých skupin obyvatel je třeba eliminovat. Důležitá je podpora 

zejména primární prevence sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských 

zařízeních v území. Jedná se o aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování. 

SWOT analýza: S7, W3, W6, O1, O3, O4, O8, T3, T7, T9, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Protidrogová prevence (drogy, alkohol, cigarety), realizace kampaní na omezení 

úrazovosti především u dětí, zdravý pohyb, prevence kriminality (kamerové systémy), 

prevence vandalismu (přednášky, opatření), podpora zdravého životního stylu a zdravého 

stravování (automaty na mléko, nutričně vyvážené potraviny apod.)  
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B. OBNOVA A ROZVOJ OBCE 

VIZE 2030 

Plně funkční infrastruktura, rozvinuté a dostupné služby přispívající ke klidnému 

a spokojenému životu na venkově. Zázemí pro řešení krizových životních situací. 

STRATEGICKÝ CÍL 

B1 Strategický cíl:  Usilovat o udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel, posilovat 
 jejich úlohu ve venkovském prostoru včetně naplnění 
 sociálních potřeb 

SPECIFICKÝ CÍL 

B1.1 Specifický cíl:  Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu života, zlepšit 

 vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální oblasti 

Popis a zdůvodnění: 

Rozvoj infrastruktury v území MAS Českomoravské pomezí, zvýšení a zkvalitnění dopravní 

a technické vybavenosti a dostupnosti, současně s dostupností služeb, včetně dostupnosti 

bydlení povede ke zlepšení podmínek v regionu MAS.  Kvalitu života na území MAS 

Českomoravské pomezí a lepší komfort lze dosáhnout právě posilováním a podporou 

těchto aktivit v území MAS. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty Počet MAS 0 30 

Zvýšení spokojenosti obyvatel se životem 
v regionu 

% dotazník, průzkum současný stav 10 

OPATŘENÍ 

B1.1.1 Opatření:  Zlepšení kvality veřejné správy a podpora rozvoje MA21 v obcích 

Popis a zdůvodnění: 

Drtivá většina obcí z regionu MAS má schválený územní plán, strategický dokument má 

ale pouze několik málo obcí. Pouze přibližně jedna třetina municipalit vydává obecní 

zpravodaj. Do MA21 se zapojila pouhá jedna pětina obcí, obce využívají zpravidla 

dotačního titulu vypsaného Krajem Vysočina. Obce v minulosti úspěšně implementovaly na 

obecních úřadech Czech point, přičemž využily finančních prostředků z Integrovaného 

operačního programu IOP 2007 - 2013. Kabelovou televizi má pouze obec Šlapanov. 
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Propojení optickým kabelem vede přes obce Šlapanov, Věžnice, Nížkov. Velkou příležitostí 

by bylo napojení obcí v působnosti MAS na krajskou páteřní síť Rowanet. 

SWOT analýza: W10, W13, W15, W16, O15, T13, T14, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Zvýšení kvality veřejných služeb, nové metody řízení, zapojení občanů do dění v obci, 

rozvoj MA21, distribuce informací prostřednictvím obecních zpravodajů, pořádání 

seminářů a osvětových kampaní. Rozvoj komunikačních a informačních systémů ve 

veřejné správě, modernizace a vybavení úřadů, podpora eGovernmentu, podpora 

modernizace obecních rozhlasů, posílení vybavení zásahových jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (JPO). Vzdělávání pracovníků veřejné správy (školení a kurzy pro 

starosty, školení pro zastupitele, odborné způsobilosti úředníků, školení v oblasti 

legislativy). 

 

B1.1.2 Opatření:  Vybudování a údržba prostor pro realizaci zájmových, sportovních, 
 kulturních a jiných prospěšných činností 

Popis a zdůvodnění: 

Obce a města z území MAS mají k dispozici jen malé zázemí pro realizaci zájmových, 

sportovních, kulturních a jiných prospěšných činností. V letech 2007 - 2013 nepodala MAS 

ČMP žádost na realizaci SPL a proto se v tomto období na území MAS téměř neřešily 

investice do této oblasti. Z toho vyplývá, že pro toto programovací období je tato oblast 

navrhována k podpoře. 

SWOT analýza: W10, O14, T13, T14, T15, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Zázemí spolků, klubovny, vybavení kluboven a jiných prostor, výstavba, oprava 

a rekonstrukce kulturních zařízení, sportovišť, volnočasových zařízení, vybavení 

kulturních, sportovních a volnočasových zařízení, mobiliáře, drobná rekreační sportoviště, 

půjčovny, úschovny, rozhledny. 

 

B1.1.3 Opatření:  Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické  

 infrastruktury a občanské vybavenosti 

Popis a zdůvodnění: 

Podobně jako u opatření 3.2 byly i v této oblasti realizovány na území MAS investice spíše 

výjimečně. Stav veřejných budov na území MAS je neuspokojivý, rovněž i stav technické 
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infrastruktury a občanské vybavenosti je třeba zlepšovat, což vyplývá nejen z karet obcí, 

ale z výsledků komunitních projednávání v obcích (kulatých stolů). Výjimkou je pouze 

dobrý stav plynofikace. 

SWOT analýza: W8, W10, W11, W12, O9, O12, O13, O14, T13, T14, T15, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Budování a rekonstrukce technické infrastruktury, investice do veřejných budov, veřejné 

rozhlasy, kabelová síť, ICT, rozvoj internetu, městský mobiliář (lavičky, altány, stojany na 

kola, pouliční lampy atd.), rekonstrukce, obnova a vytváření uměleckých a architektonicky 

cenných prvků v intravilánu obcí (kašny, fontány, sochy, morové sloupy, kapličky a drobné 

sakrální objekty), podpora přístupu veřejných objektů zdravotně znevýhodněným, 

navýšení počtu parkovacích míst, revitalizace brownfieldů. 

 

B1.1.4 Opatření:  Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky 

Popis a zdůvodnění: 

V obcích MAS ČMP působí jednotky požární ochrany na úrovni III. - ve větších obcích a IV. 

v menších obcích. Je třeba zajistit dostatečné vybavení jednotek požární ochrany (JPO) 

v obcích pro řešení mimořádných událostí, a tím zvýšení připravenosti k řešení k řízení rizik 

a katastrof (zejména v souvislosti s dopady klimatických změn) a zajištění adekvátní 

odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

SWOT analýza: S15, W10, W16, O14, T13, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Stavební úpravy a modernizace hasičských zbrojnic, pořízení techniky pro účinné zásahy 

při krizových situacích v obcích a okolí. 

 

B1.1.5 Opatření:  Zlepšení dopravní bezpečnosti 

Popis a zdůvodnění: 

S ohledem na skutečnost, že na silnicích v území MAS jezdí stále více dopravních 

prostředků, tzn. zvyšuje se intenzita dopravy nejenom na silnicích I. a II. tříd, ale tento jev 

je zřejmý i u komunikací nižších tříd. Z těchto důvodů je potřebné posílení dopravně - 

bezpečnostních opatření. 

SWOT analýza: W8, W9, W15, O9, T10, T11, T12, T13, T14, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4   
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V rámci opatření bude řešeno: 

Zvýšení bezpečnosti, bezbariérovost, osvětlení, přechody pro chodce, semafory, dopravní 

prevence - dětská dopravní hřiště, ukazatele měření rychlosti, retardéry, vybavení pro 

letní a zimní údržbu, dopravní značení, bezpečnostní a informační zařízení pro bezpečný 

pohyb osob, prevence vniknutí zvěře na vozovku, pachové ohradníky. 

 

B1.1.6 Opatření:  Rozšíření cyklotras a výstavba cyklostezek 

Popis a zdůvodnění: 

Cyklostezky jsou třeba zejména v úsecích podél vytížených komunikací. V první řadě tam, 

kde existuje možnost dojíždění do zaměstnání, škol a za službami. Dalším důvodem je 

propojení stávajících tras vyšší třídy s místními trasami. 

SWOT analýza: W8, W9, O9, T10, T11, T13, T14, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Doplnění značení cyklotras, budování cyklostezek a cyklotras, cyklistické jízdní pruhy. 

 

B1.1.7 Opatření:  Řešení dopravní obslužnosti 

Popis a zdůvodnění: 

V současné době je třeba na území MAS udržet stávající úroveň dopravní obslužnosti. 

Obce v působnosti MAS vedou každoročně vyjednávání s autodopravci. Na území MAS 

hrozí zhoršení dopravní dostupnosti a obslužnosti, rovněž je potřeba zajistit lepší 

návaznost spojů. 

SWOT analýza: W7, W8, W9, W15, O9, T10, T11, T12, T13, T14, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno:  

Podpora provozu minibusů, veřejných taxi, pořízení informačních tabulí v dopravě, 

instalace dopravní telematiky - naváděcí, informační a dispečerské systémy. Podpora 

vydávání jízdních řádů vlaků a autobusů.  
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B1.1.8 Opatření:  Budování dopravní infrastruktury 

Popis a zdůvodnění: 

 Slabou stránkou na území MAS je stav dopravní infrastruktury. Tyto investice jsou velmi 

nákladné a bez dotačních titulů je pro obce velmi obtížné je realizovat. Větší obce využívají 

např. dotační titul Kraje Vysočina a provádějí rekonstrukce účelových komunikací 

především ve svých místních částech. 

SWOT analýza: W8, W11, W12, O9, O10, T11, T13, T14, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Výstavba a opravy chodníků, místních komunikací, bezbariérové přístupy, rekonstrukce 

ostatní cestní sítě místního významu včetně propojovacích cest mezi obcemi, budování 

pěších cest, mostků, lávek a hipostezek, udržování a značení běžkařských tras v zimě, 

výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch včetně doprovodné infrastruktury (osvětlení 

apod.), výstavba a rekonstrukce komunikací k jednotlivým objektům pro podnikatelské 

účely, ke sportovním, kulturním, historickým a společenským objektům, realizace opatření 

zklidňující dopravu (kruhové objezdy, zpomalovací pruhy apod.), pořizování strojního 

vybavení pro údržbu komunikací. 

 

B1.1.9 Opatření:  Obnova a údržba památek, muzeí a knihoven 

Popis a zdůvodnění: 

MAS ČMP má zmapované na svém území veškeré památkové objekty včetně drobných 

sakrálních staveb - viz přílohu 6, Tabulku V této strategie. Příležitostí je nejen zlepšení 

stavu těchto objektů, ale totéž platí i o knihovnách a muzeích. 

SWOT analýza: W10, O13, O14, T13, T14, T15, T16, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Zlepšení stávajícího technického stavu památek a jiných objektů (muzea, knihovny), 

revitalizace kulturního a historického dědictví, zefektivnění a uchování fondů 

(restaurování a digitalizace) sbírkových předmětů, modernizace depozitářů a správy 

sbírek, mobiliárních a knihovních fondů pro veřejnost.  
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B1.1.10 Opatření:  Budování infrastruktury pro sociální podnikání 

Popis a zdůvodnění: 

V oblasti sociálního podnikání se teprve postupně profiluje legislativní rámec a pravidla 

pro sociální podnikání. Tento druh podnikání bude postupně konkretizován a až praxe 

ukáže, jaké typy sociálních podniků budou životaschopné, udržitelné a pro společnost 

prospěšné a přínosné. 

SWOT analýza: O11, T17, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Jako jedna z možností se 

rýsuje provozování udržitelné formy dopravy pro zajištění širší dopravní obslužnosti 

s využitím bezemisních vozidel (elektromobil). Další formou podporovaného sociálního 

podnikání bude poskytování služeb obcím při údržbě veřejných ploch. 

 

B1.1.11 Opatření:  Podpora bydlení 

Popis a zdůvodnění: 

V letech 2009 - 2013 klesal počet dokončených bytů na území MAS, přesto však ve 

srovnání s územím Kraje Vysočina byla bytová výstavba nadprůměrná. Obce zajistily 

pozemky s podporou MMR a vytvořily podmínky pro individuální výstavbu RD především 

mladých rodin s dětmi. Tato aktivita vytvořila podmínky pro další rozvoj obcí zvýšením 

daňové výtěžnosti. 

SWOT analýza: W17, O10, T13, T17, T18, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Výstavba, rekonstrukce a opravy bytů. Příprava rozvojových ploch pro novou výstavbu 

včetně infrastruktury a dalších potřebných investic, budování inženýrských sítí (zasíťování 

pozemků). Zdokonalování právního rámce pro bydlení. 

 

B1.1.12 Opatření:  Výstavba sociálních bytů 

Popis a zdůvodnění: 

Přestože na území MAS byla v minulých letech zaznamenána vyšší intenzita bytové 

výstavby ve srovnání s průměrem v rámci Kraje Vysočina a v rámci ČR, tak slabou stránkou 

území MAS je nedostatek malometrážních a sociálních bytů především pro nízkopříjmové 

skupiny obyvatel a pro mladé rodiny, které toto bydlení poptávají. 
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SWOT analýza: W17, O10, T13, T17, T18, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora dostupného bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel, chráněné bydlení, 

zvýhodněné startovací bydlení, podpora sociálního bydlení, podpora výstavby 

malometrážních bytů. 

 

C. ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

VIZE 2030 

Dostatek pracovních příležitostí, fungující podnikatelský sektor, dostupné služby pro 

veřejnost.  Region jako atraktivní turistický cíl. Kvalitní vzdělávání pro všechny věkové 

skupiny. 

STRATEGICKÝ CÍL 

C1 Strategický cíl:  Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a vznik pracovních 
 příležitostí, podporovat vzdělávání všech věkových kategorií. 

SPECIFICKÝ CÍL 

C1.1 Specifický cíl:  Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu a udržení 

 pracovních míst 

Popis a zdůvodnění: 

Podporovat stabilitu venkova prostřednictvím rozvoje drobných a středních podniků 

tradičně působících na venkově - zemědělství a řemesla. Vytvářet podmínky pro vyšší 

zapojení OSVČ do ekonomického rozvoje venkova. V místech s přírodními zajímavostmi 

podpořit rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování), iniciovat 

zemědělce k vytváření ubytovacích kapacit a relaxačně-poznávacích pobytů na farmě. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty Počet MAS 0 30 

Účastníci vzdělávacích seminářů Počet MAS 0 200 

Počet nových pracovních míst počet vlastní šetření 0 10 
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OPATŘENÍ 

C1.1.1 Opatření:  Investice do hmotného majetku - Podpora investic  
v zemědělských podnicích 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora rozvoje zemědělských podniků směrem ke zlepšení podmínek chovaných zvířat 

způsobem welfare, vybavení vhodnou technologií a technikou uzpůsobenou k chovu 

hospodářských zvířat. V oblasti rostlinné výroby modernizovat skladovací prostory 

technologickým vybavením pro manipulaci s materiály apod. Pro podnikatelské záměry 

preferovat využití stávajících budov, staveb a ploch. 

SWOT analýza: O17, O18, O28, O29, O39, W19, W20, W23, T21, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora rozvoje a konkurenceschopnosti všech druhů činností zemědělské povahy, 

podpora pořízení moderních technologií pro chov hospodářských zvířat, skladování, 

manipulaci a odbyt rostlinné produkce, úprava prostranství a manipulačních ploch. 

Podpora bude přednostně zaměřena na snížení nákladů nebo zlepšení jakosti vyráběných 

produktů. 

 

C1.1.2 Opatření:  Investice do hmotného majetku – Podpora investic do 
 zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů 

Popis a zdůvodnění: 

Zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti MSP v oboru zemědělské 

a potravinářské výroby s využitím lokálních surovin a napojením na lokální obchodní síť. 

Zařízení na zpracování produktů s inovačním potenciálem, dokonalejší finální úpravou, 

balení a značení produktů včetně výstavby a rekonstrukce budov. 

SWOT analýza: S5, T2, O17, O18, O25, O29, S 25, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora investic do zařízení a vybavení, která souvisejí se zpracováním zemědělských 

produktů a jejich uváděním na trh včetně finální úpravy, balení a označování výrobků 

včetně nehmotných investic jako jsou výdaje na marketing, prostředky k uplatnění na trhu 

apod.  
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C1.1.3 Opatření:  Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - 
 Podpora  investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
 činností 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora stability venkova diverzifikací zemědělské činnosti, podpora rozvoje 

nezemědělských činností prostřednictvím zakládání a rozvoje drobných podniků s cílem 

tvorby pracovních míst. Působit na posílení hospodářské struktury venkovských 

nezemědělských aktivit včetně rozvoje agroturistiky. 

SWOT analýza: O17, O18, O28, O29, O39, W19, W20, W23, T21, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora mikro a malých podniků jako základní ekonomické jednotky regionu. Oblastí 

podpory bude zejména drobná výroba a řemesla (truhlářství, kovářství, výroba keramiky, 

zpracování a využití místních surovin, potravinářská výroba atd.), zvlášť bude preferováno 

využití stávajících budov, staveb a ploch (brownfield). Budování zázemí pro rozvoj 

agroturistiky tak, aby území nabídlo alespoň základní ubytovací a doplňkové služby pro 

rozvoj turismu. 

 

C1.1.4 Opatření:  Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Popis a zdůvodnění: 

Zvýšit povědomí o turistických cílech v území, propagací regionu motivovat podnikatele 

k rozšíření nabídky služeb pro turisty, zdokonalit systém destinačního managementu. 

SWOT analýza: O18, O28, W23, T25.  

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Tvorba a propagace produktů a služeb v cestovním ruchu, letáky, brožury, publikace, DVD, 

drobné propagační předměty, marketingové strategie, upgrade webových stránek. 

Školení pracovníků informačních center, podpora zavádění a zvyšování certifikace 

ubytovacích služeb, prezentace na výstavách, expozicích a veletrzích, informační systémy 

cestovního ruchu (webové stránky, informační kiosky, rezervační systémy), podporovat 

moderní trendy destinačního managementu a využívat potenciál zájemců o pobyt 

v území.   
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C1.1.5 Opatření:  Budování zařízení pro cestovní ruch (ubytování, stravování, IC, 
 TIC) 

Popis a zdůvodnění: 

Na území MA S ČMP se nachází mnoho zajímavých kulturních i přírodních atraktivit (viz 

přílohu 6, Tabulku V). Nabídka ubytovacích kapacit a stravovacích služeb je však 

dlouhodobě nedostatečná. 

SWOT analýza: O6, O18, O28, W23.  

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení, výstavba 

tábořišť, kempů apod. Modernizace vybavení stávajících ubytovacích a stravovacích 

zařízení. Budování, rekonstrukce a vybavení informačních center. 

SPECIFICKÝ CÍL 

C1.2 Specifický cíl:  Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání 

Popis a zdůvodnění: 

Zachovat stávající počet základních škol na území MAS jako základního kamene vzdělávání 

v území MAS (viz kapitolu 2.1). Vytvářet předpoklady pro dostupnost a kvalitu vzdělání 

využitím moderních vzdělávacích metod. Podpořit a motivovat k celoživotnímu učení 

a vzdělávání. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty Počet MAS 0 30 

Účastníci vzdělávacích seminářů Počet MAS 0 200 

Počet aktivně zapojených škol ZŠ a MŠ počet vlastní šetření 0 12 

OPATŘENÍ 

C1.2.1 Opatření:  Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 

Popis a zdůvodnění: 

Informační technologie jsou nepostradatelnou součástí společnosti. Jejich zavádění 

a využívání při výuce je pro žáky motivující a přispívá ke zvyšování kvality ve vzdělávání, 

zároveň se žáci učí informační technologie efektivně využívat. Školy vyučují dle vlastních 

školních vzdělávacích programů – klíčových dokumentů pro zajištění kvalitního vzdělávání 

- které je potřeba průběžně přizpůsobovat aktuálním požadavkům. Vzhledem k nárůstu 
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informací je další vzdělávání pedagogů a odborné vzdělávání nutností k zachování 

a rozvoji znalostí a dovedností. 

SWOT analýza: W22, W18, O16, O19, O20, O26.  

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Interaktivní učebny, e-learning jako podpůrný nástroj pro domácí přípravu, rozvoj 

elektronické komunikace mezi školou a veřejností, tvorba školních vzdělávacích 

programů, podpora dalšího vzdělávání pedagogů, umožnění studijních pobytů a stáží žáků 

v zahraničí, podpora odborného vzdělávání. 

 

C1.2.2 Opatření:  Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu 
 práce, rozvoj ekonomiky 

Popis a zdůvodnění: 

Území MAS ČMP vykazuje značnou disparitu v oblasti nezaměstnanosti (od obcí 

s přirozenou hranicí nezaměstnanosti kolem 3%, po obce s nezaměstnaností vyšší než 

15%) – viz kapitolu 2.1 Příležitosti dalšího a celoživotního vzdělávání přispívají ke snižování 

nezaměstnanosti. Připravení lidé pružněji reagují na poptávku a potřebu pracovních míst. 

Iniciovat aktivitu k zakládání drobných podniků na základě živnostenských aktivit. Vytvářet 

možnosti pro získávání praktických zkušeností a dovedností studentů ze strany podniků, 

firem atd. je přínosné pro potenciální budoucí zaměstnavatele i absolventy. 

SWOT analýza: O22, O24, O27, O29, W20. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Zkvalitnění a zvyšování nabídky vzdělávání pro pracující žijící v regionu - rekvalifikační 

kurzy a semináře, poradenství o možném vzdělávání, podnikové vzdělávání. Poskytování 

seminářů a praktických dovedností pro rozvoj samostatného podnikání. Podpora lektorů 

a dobrovolníků pro volnočasové aktivity žáků, podpora projektů iniciovaných žáky, 

podpora školních poradenských pracovišť (školní psycholog). 

 

C1.2.3 Opatření:  Vzdělávání pro dospělé a seniory 

Popis a zdůvodnění: 

Nároky na celoživotní vzdělávání vyplývají z prudkého rozvoje ICT, rostoucího 

informačního toku. Společnost si tuto skutečnost uvědomuje, a tudíž roste i poptávka. 

U seniorů nastupuje trend aktivního trávení volného času, současně se jako velká potřeba 
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jeví vzdělávat i rizikové skupiny obyvatelstva a předcházet současným nástrahám 

(zadluženost, podomní prodej atd. – viz kapitolu 2.1). 

SWOT analýza: W18, W21, O20, O25, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Vzdělávací kurzy pro dospělé a seniory, rizikové a ohrožené skupiny obyvatelstva v oblasti, 

která je potřebná pro správnou orientaci ve změnách sociálního prostředí (jazykové, PC 

kurzy, kurzy finanční gramotnosti, univerzity třetího věku, péče o zdraví apod.). 

 

C1.2.4 Opatření:  Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit 

Popis a zdůvodnění: 

Na území MAS ČMP působí řada subjektů - školské zařízení, spolky, organizace atd. (viz 

kapitolu 2.1) se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Cílem těchto činností 

je možnost aktivního odpočinku, relaxace, získávání nových schopností, znalostí, 

dovedností a návyků, zároveň dochází k eliminaci patologických jevů. 

SWOT analýza: O21, O25, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora a realizace školení, kurzů, kroužků a workshopy pro děti a mládež se zaměřením 

na sportovní vyžití, zájmové, umělecké vzdělávání atd. 

 

C1.2.5 Opatření:  Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 

Popis a zdůvodnění: 

Investice do školských budov včetně vybavení, které odpovídá standardu 21. století, je 

motivujícím prostředím pro vzdělávání. Umožňuje využívat moderní metody výuky 

a připravuje žáky, aby byli konkurenceschopní v dospělém věku. 

SWOT analýza: 016, O19, W22, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Zlepšení stavu budov a modernizace prostor a jejich vybavení (internet, počítače, 

interaktivní učebny a tabule, ICT, didaktické školní pomůcky). Výstavba a rekonstrukce 

odborných učeben, laboratoří a dílen škol a školských zařízení, stavební úpravy související 

s potřebou navýšení kapacit škol a školských zařízení, pořízení vybavení pro žáky škol, 

investice do vnitřní konektivity škol a školských zařízení, investice do zvyšování 
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bezpečnosti ve školách a školských zařízení, podpora systému dopravy žáků z odlehlých 

částí regionu (svoz mikrobusem). Podpora infrastruktury pro rozvoj čtenářské 

a matematické gramotnosti a inkluzivního vzdělávání (bezbariérové přístupy, plácky 

a klubovny). 

 

C1.2.6 Opatření:  Vzdělávání a informace pro implementaci opatření ke 
 zlepšení kvality života a rozvoje podnikání na venkově 

Popis a zdůvodnění: 

Každé pracovní místo vytváří multiplikační efekty v lokální ekonomice, proto je potřebná 

podpora a rozvoj znalostní ekonomiky. Rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním 

informacím a doplnění potřebného vzdělávání jednotlivců i zástupců hospodářských 

subjektů. Témata budou aktuálně směřovat k otázkám adaptace na změny přírodních 

podmínek (sucho aj.). 

SWOT analýza: O17, O18, O29, W20, W23, T21, T24, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Vzdělávání a informování občanů a hospodářských subjektů, které hodlají působit na 

venkově. Iniciovat možnosti diverzifikace činností zemědělské a nezemědělské povahy 

(např. zakládání a rozvoj drobných podniků, uplatnění ve venkovském cestovním ruchu, 

služby pro obyvatelstvo a rozvoj kulturního dědictví venkova).  
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D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ 

VIZE 2030 

Zachovalé životní prostředí a krajina, šetrné zemědělství a občané pečující o své okolí.  

Odpovědné zacházení s půdou, vodou a ovzduším, stabilní klima. 

STRATEGICKÝ CÍL 

D1 Strategický cíl:  Zachovat stávající úroveň životního prostředí 
a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území. 

SPECIFICKÝ CÍL 

D1.1 Specifický cíl: Zvýšit kvalitu životního prostředí v obcích a odstranění ekologické 

 zátěže 

Popis a zdůvodnění: 

Z veřejných projednávání problémů a potřeb občanů vyplynula skutečnost, že kvalita 

životního prostředí se bezprostředně dotýká a ovlivňuje kvalitu života občanů. I menší 

zlepšení vytváří synergický efekt ve zvýšené kvalitě života s dalšími příznivými dopady 

např. na zdraví. I přes relativně dobrý stav je prostor pro řešení ve všech výše zmíněných 

oblastech - ovzduší, odpadů a čistoty odpadních vod, zásobování pitnou vodou. 

Navrhovaná řešení odkazují na analytickou část v kap. 2.1. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty počet MAS 0 30 

Koeficient ekologické stability MAS koeficient zdroje na webu 0,74 0,74 

Koeficient ekologické stability Kraje Vysočina koeficient zdroje na webu 1,02 1,02 

Koeficient ekologické stability ČR koeficient zdroje na webu 1,59 1,59 

OPATŘENÍ 

D1.1.1 Opatření:  Snížení emisí ze spalování zateplením budov a výměnou topidel 

Popis a zdůvodnění: 

Zvýšené emise přináší mimo jiné zastaralé zdroje tepla s nízkou účinností. V poslední době 

také "šetření" užíváním různých náhradních „paliv“. Nespokojenost občanů 

s nepříjemnými dopady vytápění občanských budov je podle šetření z veřejných diskusí 

a realizovaných kulatých stolů natolik výrazná, že je třeba ji zásadně řešit.  
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SWOT analýza: O33, O37, O39, W26, T25, T26, T28, T29, T33. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora změny vytápění výměnou za ekologické obnovitelné a bezemisní způsoby – 

dřevní štěpka, pelety, tepelná čerpadla, v obcích s plynofikací náhrada plynových topidel 

s vysokou účinností (možnost využití podpory na pořízení ekologických topidel) 

v rodinných a případně bytových domech, podpora zateplení obvodového pláště a tím 

snížení spotřeby všech užívaných druhů paliv. 

 

D1.1.2 Opatření:  Zkvalitnění odstraňování odpadů 

Popis a zdůvodnění: 

Nadbytečná ochrana a balení všech druhů zboží do stále více vrstev zvyšuje produkci 

odpadů a vyvolá zjednodušené řešení, tj. spálit doma a ještě získat zdroj tepla. Správná 

cesta je co nejvyšší podíl třídění odpadů podle druhů a jejich smysluplné využití. Vytvoření 

předpokladů pro zužitkování odpadů bude podporovat motivaci občanů k třídění. 

SWOT analýza: S24, O38, W26, T25, T26, T33. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora a rozšíření třídění všech druhů efektivně využitelných odpadů, jejich následné 

užití k druhotnému zpracování, bude dána podpora energetickému využití - podle 

možností a dostupnosti takového energetického zařízení, pomoc při vyhledání a likvidaci 

divokých skládek, podpora rozšíření sběru odpadů v okolí komunikací do celého území 

MAS ČMP. 

SPECIFICKÝ CÍL 

D1.2 Specifický cíl:  Zkvalitnit infrastrukturu zásobování vodou a čištění odpadních 

vod 

Popis a zdůvodnění: 

Z analytických šetření vyplynulo, že dostupnost nezávadných vodních zdrojů pro všechny 

občany vyvolává potřebu se tomuto tématu věnovat průřezově v celém regionu MAS. 

Většina obcí má vodovodní síť, ale i ta vyžaduje rekonstrukci nebo opravy. Problematika 

odpadních vod navazuje na potřebu udržení kvality vodních zdrojů a je důležitým 

předpokladem k udržení zdravého životního prostředí.  
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INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty počet MAS 0 5 

Počet nově zásobených obyvatel  počet vlastní šetření 0 500 

Počet obyvatel připojených na ČOV počet vlastní šetření 0 800 

 

OPATŘENÍ 

D1.2.1 Opatření:  Zlepšení kvality vodohospodářské infrastruktury 

Popis a zdůvodnění: 

Zlepšení kvality a dostupnosti vodohospodářské infrastruktury, která je v některých obcích 

zastaralá a v některých dosud vůbec žádná. Zajištění pitné vody pro občany v území je 

jedním ze stěžejních úkolů pro samosprávy obcí a podmiňuje i jejich další rozvoj. Kvalitní 

pitná voda je podmínkou kvalitního života občanů a zájmu mladých rodin v obci setrvat, či 

se do obce vrátit. 

SWOT analýza: S26, T25, T37. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podporovat zahájení přípravné fázi zajištění kvalitního zdroje vody, tj. realizovat 

průzkumné geologické vrty, vytvářet podmínky pro následnou ochranu vodního zdroje, tj. 

vytyčit ochranná pásma v obcích bez veřejných vodovodů, u stávajících zajistit jejich 

údržbu a případné rozšíření pro možnost růstu počtu obyvatel. 

 

D1.2.2 Opatření:  Čištění odpadních vod 

Popis a zdůvodnění: 

Další cestou, která přispěje k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí je efektivní, 

nákladově přijatelné čištění odpadních vod. Pro malé obce je ekonomicky neúnosné 

budovat nákladné betonové ČOV a do budoucna zatěžovat občany vysokými poplatky 

z jejich amortizace a zajištění provozu. Z šetření a údajů analýzy vyplývá, že tato oblast 

není pokládána za akcentovanou, je však třeba respektovat úmluvy v rámci EU. Pro 

kompetentní orgány je třeba vyslat signál k přijetí alternativních řešení náhrady ČOV 

soustavou biologických způsobů čištění, např. pomocí biologických rybníků nebo 

skupinovými případně individuálními čistírnami. 

SWOT analýza: S26, T25,T37. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 
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V rámci opatření bude řešeno: 

Nákladově přijatelné a trvale udržitelné čištění odpadních vod obnovou, revitalizací 

a výstavbou menších vodních nádrží jako posledního stupně čištění vodoteče při výstupu 

z katastru obce, ve větších obcích (nad 500 obyvatel), podle efektivnosti vynaložených 

nákladů a dostupné možnosti financování řešit výstavbou ČOV se všemi z toho plynoucími 

důsledky (zatížení prostředí při výstavbě, nákladnost provozu - zatížení občanů poplatky, 

potřeba biologického dočištění), za přijatelnou alternativu lze pokládat skupinové nebo 

individuální domovní čistírny. 

SPECIFICKÝ CÍL 

D1.3 Specifický cíl:  Podpora zemědělských a lesnických podniků, posílení biodiverzity 

 a adaptability na změny klima 

Popis a zdůvodnění: 

Krajina a všechny její součásti jsou pro převážně venkovskou MAS základním pracovním 

materiálem. Proto péče o udržení všech podstatných atributů - zemědělské využití, 

obhospodařování lesů, průchodnost krajiny, péče o vodní zdroje, jsou základními 

podmínkami pro plné a dlouhodobé využití možností území. Velký vliv na kvalitu krajiny 

v oblasti Vysočiny má poměrně intenzivní zemědělská činnost. Strategie bude mimo výše 

uvedené směřovat k omezování dopadů klimatických změn a z toho vznikajících 

nepříznivých trendů. 

INDIKÁTORY 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj ověření Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Realizované projekty počet MAS 0 20 

OPATŘENÍ 

D1.3.1 Opatření:  Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury 

Popis a zdůvodnění: 

Komunikace jsou tepnami umožňující plnit všechny nezbytné funkce organismu - krajiny. 

Jsou prostředkem přístupu k obhospodařování polí, luk a lesů. Jsou také spojnicemi mezi 

jednotlivými obcemi a v mnoha případech byly přerušené bez důvodů a náhrady. 

Zpřístupnění lesních pozemků vyžaduje především zvýšení kvality lesních cest a obnovu 

navazujícího propojení mezi sousedními katastry. 

SWOT analýza: S23, S25, W27, O33, O35, O36.  

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 
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Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny a vodních toků, rekonstrukce 

lesních cest v místech jejich krátkého přerušení nebo špatného stavu tam, kde představují 

zlepšení přístupu k pozemkům vlastníků. Budování lesnické infrastruktury cestou zvýšení 

kvality a zvýšení kategorie stávajících cest. 

 

D1.3.2 Opatření:  Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury 

Popis a zdůvodnění: 

Pro "život" zemědělské krajiny jsou komunikace tepnami umožňující plnit všechny 

nezbytné funkce. Jsou prostředkem přístupu k obhospodařování polí a luk. Jsou také 

spojnicemi mezi jednotlivými obcemi a v mnoha případech byly přerušené bez důvodů 

a náhrady. Protože lidé zatím ještě nezapomněli jejich trasy, stejně je používají a poškozují 

tak pěstované kultury. V mnoha případech se jedná pouze o obnovu několika málo desítek 

metrů, aby bylo obnoveno přerušené spojení také mezi lidmi jako nejmenšími subjekty 

působnosti MAS. 

SWOT analýza: S23, S25, W27, O33, O35, O36. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

 V rámci opatření bude řešeno: 

Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny a vodních toků, rekonstrukce 

polních cest tam, kde představují zlepšení přístupu k pozemkům vlastníků, aniž by bylo 

třeba provádět nákladnou komplexní pozemkovou úpravu. Budování doprovodné 

infrastruktury - mostků, propustí apod. 

 

D1.3.3 Opatření:  Podpora investic do ochranné infrastruktury 

Popis a zdůvodnění: 

Stabilizace lesních ekosystémů vůči účinkům vlivů predikovaných změn klimatu, úprava 

zemědělského a lesního hospodaření cestou realizace přírodě blízkých a technických 

opatření, vedoucích k adaptaci na klimatickou změnu v krajině, výstavba retenčních nádrží 

a dalších účelných technických opatření. 

SWOT analýza: S4, O1, S21, S23, S25, S27, O32, O33, O34, O35, T25, T26, T30, T34, 

T35, T38. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Stabilizace lesních ekosystémů vůči vlivům predikovaných změn klimatu. Úprava lesního 

hospodaření, realizace přírodě blízkých technických opatření vedoucích k adaptaci na 

klimatickou změnu v krajině, výstavba retenčních nádrží a realizace dalších technických 



139 

opatření. Projekty na retenci vody (retenční nádrže nebo zpomalení odtoku vody a snížení 

splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací 

strží). Preventivní protipovodňová opatření na drobných tocích a v jejich povodích 

(zvýšení kapacity koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů), protierozní 

opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (zábrany sesuvů půdy, sanace 

erozních rýh) realizovaných na pozemcích určených k plnění funkci lesa. 

 

D1.3.4 Opatření: Podpora investic do ochrany melioračních a zpevňujících 
 dřevin 

Popis a zdůvodnění: 

Investice vedoucí ke zvyšování stability a plnohodnotných funkcí lesa podporou ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin. Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od 

doby výsadby do stádia zajištění. 

SWOT analýza: S4, O1, S21, S23, S25, S27, O32, O33, O34, O35, T25, T26, T30, T34, 

T35, T38. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora bude zaměřena na mechanickou ochranu zpevňujících dřevin a na rekonstrukci 

porostů náhradních dřevin. Úprava porostní skladby se s vyšší mírou změny i dopadu 

projeví u porostů náhradních dřevin tam, kde neodpovídá z pohledu stanovištních, ale 

i z pohledu původnosti dřevin. Jejich přeměna je zásadní z pohledu zachování všech funkcí 

ekosystému. 

 

D1.3.5 Opatření:  Investice do rozvoje společenské funkce lesů 

Popis a zdůvodnění: 

Investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou 

činností využívajících společenský potenciál lesů v zájmu zvýšení povědomí o širších 

funkcích lesa pro společnost včetně pozitivních dopadů na zvýšení schopnosti adaptace na 

klimatické změny. 

 

SWOT analýza: S4, O1, S21, S23, S25, S27, O32, O33, O34, O35, T25, T26, T30, T34, 

T35, T38. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 
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Investice k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa na 

pozemcích PUPFL. Podpora bude zaměřena na posílení rekreační funkce lesa cestou 

značení, výstavby a rekonstrukce stezek, doplnění herních prvků, zřízení odpočinkových 

stanovišť, přístřešků a informačních tabulí, opatření k údržbě lesního prostředí a zajištění 

bezpečnosti návštěvníků lesa zřízením mostků, lávek, zábradlí. 

 

D1.3.6 Opatření: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
 produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora šetrného hospodaření v lesích a diverzifikace činnosti lesnických společností 

v souladu s odvětvovou klasifikací ekonomických činností navazujících na produkci lesa. 

Eliminovat jevy ohrožující zdravotní stav porostů a zároveň maximalizovat ekonomické 

možnosti obhospodařování lesů v návaznosti na pozitivní vliv na životní prostředí. 

SWOT analýza: O17, O18, O28, O29, O39, W19, W20, W23, T21, T25. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Investice do lesních oblastí s cílem podpory udržitelného obhospodařování lesů. Podpora 

investic do lesnických strojů a technologií se šetrnějším dopadem na intenzivní 

hospodaření v lesích, zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

(zužitkování vedlejších produktů lesnické činnosti – pelety, štěpky atd.). 

 

D1.3.7 Opatření:  Zlepšení vodního režimu krajiny 

Popis a zdůvodnění: 

Přemíra odvodňování pozemků a vysoušení mokřadů značně poškodila přirozenou funkci 

krajiny jako zásobárny a zdroje vod. V krajině se nachází menší nefunkční vodní nádrže, 

které je třeba revitalizovat. Další na vhodných místech vybudovat, aby došlo ke zvýšení 

retenční schopnosti krajiny, zpomalení odtoku vody a zamezení vodní eroze. 

Protipovodňová opatření v místech možného soustředění většího množství srážkových vod. 

Zlepšení tohoto parametru je pro budoucnost důležité z důvodu zamezení nepříznivých 

dopadů plíživých klimatických změn projevujících se nedostatkem vláhy v území. 

SWOT analýza: W28, O32, O33, T25, T34. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Obnova a revitalizace stávajících zanedbaných vodních nádrží pro zlepšení vodního 

režimu, ve spolupráci se zájemci z řad obcí případně jednotlivců podporovat výstavbu 
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nových vodních ploch z důvodů zadržení vody, případně jako biologického stupně čištění 

odpadních vod výměnou za „beton" ČOV. 

 

 

 

D1.3.8 Opatření:  Regenerace a rozšíření zeleně jako součásti kulturní krajiny, péče 
 o významné krajinné prvky a ekosystémy  

Popis a zdůvodnění: 

Při obnovách a rekonstrukcích cest je třeba pamatovat na obnovu důležitých krajinných 

prvků, jako jsou stromy, stromořadí. Podle možnosti vysadit na vhodných místech nové 

aleje. Původních přírodních prvků využít pro zvýšení atraktivity částí území MAS. Rozšířit 

povědomí o chráněných krajinných prvcích jako je Jersínská stráň, případně lokalit 

NATURA 2000 - např. Zlatý potok, povodí řeky Šlapanky apod. 

SWOT analýza: S23, S27, O33, T25, T28, T39. 

Analýza problémů a potřeb: kapitola 2.4 

V rámci opatření bude řešeno: 

Podpora vhodných managementů hospodaření na zemědělské půdě, které mohou 

pomoci zachování nebo obnově cenných stanovišť. Podpora bude zaměřena např. na 

vybrané druhy chráněných ptáků (chřástal polní a čejka chocholatá), bezobratlé 

(modrásek) a drobné obratlovce. Vše s ohledem na vyhodnocení biodiverzity a vlivu 

místních přírodních podmínek a specifik struktury hospodaření v rámci regionu MAS.  
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E. SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

VIZE 2030 

Rozvinutá mezisektorová spolupráce na všech úrovních. 

STRATEGICKÝ CÍL  

E1 Strategický cíl:  Iniciovat spolupráci aktérů na regionální, národní i 
 mezinárodní úrovni. 

SPECIFICKÝ CÍL 

E1.1 Specifický cíl:  Rozvoj místního partnerství, spolupráce MAS s partnery na všech 

 úrovních 

Popis a zdůvodnění: 

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Příprava 

a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s dalšími aktéry v území, mimo jeho 

hranice a přeshraniční spolupráce (partneři z Rakouska). 

Opatření se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory 

realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje a realizace projektů spolupráce. 

OPATŘENÍ 

E1.1.1 Opatření:  Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  

Popis a zdůvodnění: 

Opatření se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje a realizace projektů spolupráce.  

V rámci opatření bude řešeno: 

Spolupráce na místní a regionální úrovni- v této oblasti bude zaměřená na spolupráci 

subjektů, kdy minimálně jeden bude MAS a další partneři z oblasti neziskového, 

podnikatelského a veřejného sektoru s působností v regionu. 

Spolupráce s ostatními MAS v rámci ČR - projekty spolupráce na národní úrovni, 

setkávání partnerů jednotlivých MAS nebo také s jinými subjekty, kdy výsledkem bude 

dopad na území MAS.  Sdílení a výměna zkušeností, využití příkladů dobré praxe. 

V rámci mezinárodní spolupráce budou projekty spolupráce zaměřeny zejména na sdílení 

zkušeností a uplatnění příkladů dobré praxe (Rakousko, Slovensko). Výsledkem bude 

převzetí pozitivních zkušeností a transformace do výsledků v regionu působnosti MAS. 
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3.4 Inspirace, přebírání zkušeností, spolupráce 

MAS ČMP o.p.s. je v současné době koučována MAS Přemyslovské střední Čechy. V rámci 

této spolupráce docházelo a dochází k přenosu potřebných znalostí od zkušenějšího 

partnera. Výměna zkušeností a spolupráce probíhá také v rámci krajské organizace MAS, 

především se sousedními místními akčními skupinami. 

Při hledání projektů spolupráce (s jinými MAS a dalšími subjekty v území) bude využíváno 

všech dostupných možností. Kooperační činnosti jsou nedílnou součástí strategie a budou 

provázet i její realizaci. Mezinárodní spolupráce není v tuto chvíli navázána, v případě zájmu 

ze strany zahraničního partnera nebude odmítnuta. 

Následující schéma přehledně zobrazuje současné i potencionální partnery MAS ČMP. 

 

 

Schéma 3 – Přehled současných a potenciálních partnerů MAS ČMP 
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3.5 Integrační prvky strategie 

Princip integrace prochází napříč všemi oblastmi zájmu MAS. Přesto, že se jedná o relativně 

homogenní území z pohledu jednotlivých prvků (převahy menších obcí, sociální 

a ekonomické úrovně, vybavenosti apod.), hledání spojujících faktorů je jeden z důležitých 

námětů pro budoucí rozvoj regionu. MAS v aktuální podobě vznikla spojením dvou již 

integrovaných celků. Ve strategii je třeba tento fakt respektovat. 

V předložené Strategii rozvoje území MAS jsou integračními prvky zejména: 

 Sama existence společného rozvojového programu s četnými integračními prvky - 
komunikační provázanost celého území, formální i neformální vazby mezi správními 
orgány obcí apod., 

 vzájemná spolupráce v rámci územní působnosti MAS, 

 vytváření společných projektů přesahujících „vnitřní hranice“ území a zároveň působí 
jako další integrační prvek, 

 společná reprezentace navenek (spolupráce s jinými MAS, vyjednávání s obcemi 

s rozšířenou působností, magistrátním městem Jihlava, s orgány kraje Vysočina aj.), 
 společná propagace území MAS, 
 odlišnost území může být prospěšná i k vzájemnému porovnávání, naplňování 

strategie v rozdílných podmínkách dvou venkovských oblastí. 

Z pohledu MAS je důležité zapojení široké veřejnosti ze všech oblastí činností, zájmových 

skupin, občanů bez rozdílu věku, uplatnění nediskriminačního přístupu. Z dosavadní praxe je 

zřejmé, že určité skupiny se zapojují snáze (lidé aktivní, s pozitivním přístupem k životu). Je 

potřeba jít naproti i těm, kteří na první pohled nevidí na spolupráci v komunitě nic 

zajímavého a nabídnout i těmto skupinám účast navázáním komunikace s cílem nalezení 

styčných bodů zájmu. 

MAS se bude snažit jednotlivá témata a problémy zasazovat do širšího kontextu a vytvářet 

vazby se subjekty, které mohou pomoci při řešení daných situací. Integrace bude probíhat 

jak vertikálně (v rámci odvětví), tak horizontálně (mezi odvětvími). Propojení méně 

rozvinutých oblastí s oblastmi poskytujícími více příležitostí, a to nejen v rámci MAS. 

K naplnění strategických cílů mohou vést různá, i drobná místní opatření, pokud se najde 

vůle "táhnout za jeden provaz" při jejich naplnění. 

Součástí integrace je také integrace sociální, předpokládající řešit dále uvedené oblasti: 

 Řešení sociálního vyloučení a nezaměstnanosti, 
 předcházení ztrátě domova a potížím v důsledku zadlužení z neznalosti, 

 okrajové komunity (Romové, jiní státní příslušníci, …), pokud se budou vyskytovat, 
 podpora vzniku sociálních podniků, 
 vytváření možností aktivního vyžití pro mládež (sportovní, kulturní), 

 pomoc při aktivním stárnutí.  
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3.6 Inovace 

MAS bude při své činnosti využívat inovační přístupy k realizaci rozvoje ve vymezeném 

venkovském prostoru MAS. Na prvním místě je třeba si položit otázku, jak by měl být 

inovačním přístup uskutečňován, aby to nebylo pouhé tvrzení bez odpovídajícího obsahu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že MAS svoji faktickou činnost bude zahajovat v tomto novém 

období, bude nutně čerpat ze zkušeností zavedených a již spolupracujících MAS. Důraz bude 

kladen na to, aby v každém realizovaném projektu bylo zahrnuto něco nového, co ještě 

nebylo v regionu uskutečněno, jeví se jako potřebné, byť ještě neověřené a netradiční. 

Inovaci můžeme chápat také jako výsledek vzájemného působení mezi různými subjekty, 

kteří mohou pocházet z různorodého sociálního, politického, ekonomického prostředí, což je 

přesně příklad struktury místního partnerství MAS. MAS bude vstřebávat vlastní nové 

poznatky v rámci komunitní práce uvnitř MAS (nápad "zdola", analýza a syntéza "nahoře") 

a bude vnášet poznatky z vnějších zdrojů na stejném principu. Bude využívat iniciativu ze 

strany partnerství při využití nových nápadů a průběžně sbírat nové zkušenosti při práci 

jiných MAS. Inovativní bude důraz na opatření, která mají multiplikační dopad, řeší nově 

problémy a rozvíjí příležitosti, kladou důraz na dlouhodobá a udržitelná řešení. 

Kdo bude uskutečňovat a zároveň podle potřeby i korigovat přílišnou nápaditost? Vyvážený 

pracovní tým, který bude zahrnovat na jedné straně jedince inspirativní, přinášející nápady, 

na další straně realisty, kteří budou stát pevně na zemi a v neposlední řadě systémové 

jedince, kteří budou zajišťovat rozsáhlou a náročnou administrativu, zpracování dokladů 

a archivaci. 

Inovační proces je složitější cesta k realizaci cílů. Partneři mají různá očekávání a úlohou 

pracovního týmu je usměrnění neoprávněných nebo nereálných očekávání. Předpokladem je 

vytvoření vnitřně pestrého a zároveň sourodého místního partnerství, které bude vytvářet 

tvořivou atmosféru a využívat správné praxe při realizaci strategie. 

Inovace a předpoklady udržitelnosti inovací: 

 Budování vztahů s širším okolím na základě impulsů "zdola". 
 Ověření možnosti aplikace v kontextu stanovených cílů nebo využití pro další 

pokračování inovačních nápadů, tj. "nahoru". 
 Kontinuální spolupráce s ostatními subjekty - občany, drobnými podnikateli, 

zájmovými a neziskovými organizacemi, spolky apod. - pojetí inovace jako 
interaktivního procesu, který zahrnuje i zpětnou vazbu od expertů a cílových skupin. 

 Inovace mohou zahrnovat nové produkty, služby a způsoby jednání v místním 

kontextu, tj. v návaznosti na žijící i zapomenuté tradice. 
 Využití inovací pro jejich multiplikační nebo lavinový efekt na cíle, kterých chce 

komunita dosáhnout. 
 Hledání nových způsobů využití stávajících zdrojů a aktiv komunity. 
 Zachování a obnova kulturního povědomí, sounáležitosti s historií, přítomností 

a příprava na budoucnost, jíž budou součástí všichni, kdo se i menším dílem podílí na 
její tvorbě. 
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 Sjednocení strategických bodů rozvoje území MAS nezávisle na volebních výsledcích, 

změnách ve vedení obcí, osobních zájmů a sympatií. 
 Zastřešení realizace strategie soudržným a homogenním týmem s vytrvalostí a vůlí 

k dosažení stanovených cílů. 
 

Prvním příkladem inovace v MAS ČMP je využití komunitního plánování a přístupu „zdola“ 

při přípravě strategických dokumentů, tj. Strategie CLLD. Sami aktéři z území znají nejlépe 

nejen potenciál území, ale i jeho skutečné potřeby. Partneři i všichni, kteří na území MAS žijí, 

mají možnost podílet se na přípravě budoucnosti území a mohou tedy společně rozhodovat 

o realizaci projektů. Rozhodování o financích a jejich využití z té nejnižší úrovně rovněž 

posiluje transparentnost a odpovědnost za účelné využití prostředků. Vlastní využívání 

výstupů projektu místními bude posilovat pocit sounáležitosti a spoluzodpovědnosti místních 

obyvatel související se zajištěním udržitelnosti výsledků. 

Podporovány budou projekty ekologicky šetrné, bude kladen důraz na integraci do širších 

cílů, využívání alternativních zdrojů s kladnými environmentálními dopady. Inovace budou 

uplatňovány i v různých typech vzdělávání. 

Grafické znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 
 

PR Opatření PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IROP 

1 A 1.1.4                                         

2 A 1.2.1 b                                       

3 B 1.1.4 a a                                     

4 B 1.1.12 b b a                                   

5 C 1.2.5 b b a b                                 

6 C 1.1.1 a a a a a c                             

7 C 1.1.2 a a a a a c c                           

8 C 1.1.3 a a a a a c b b                         

9 D 1.3.1 a a a a a c b b b                       

10 D 1.3.2 a a a a a c c b b b                     

11 D 1.3.5 a a a a a c b b b b b b b               

12 D 1.3.6 a a a a a c b b b b b b b b             

13 E 1.1.1 a a a a a a a a a a a a a a a           

OPZ 

14 A 1.1.3 c b b b a a a a a a a a a b a a         

15 A 1.2.1 b c a b a a a a a a a a a a a a b       

16 A 1.2.2 b c a a a a a a a a a a a b a a b b     

17 C 1.2.2 b c a b a a a a a a a a a b a a b b b   

                       a žádná integrační vazba napříč PR 

b slabá integrační vazba - synergie napříč PR 

c silná integrační vazba - podmíněnost (věcná, časová, prostorová) napříč PR 

 

Popis integračních vazeb napříč programovými rámci (PR) 
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Synergické vazby napříč programovými rámci (PR) se zaměřením na dosažení cílů Strategie 

jsou obsaženy ve čtyřech hlavních oblastech – rodina a společnost, obnova a rozvoj obcí, 

zaměstnanost a vzdělávání, životní prostředí, krajina a zemědělství, spolupráce. Každá 

z těchto strategických oblastí je propracována do jednotlivých opatření tak, aby ve své 

vyčerpávající náplni rozvíjela a podporovala vyvážený rozvoj území. Vzhledem ke 

skutečnosti, že pouze méně než polovinu opatření bylo možné zahrnout do programových 

rámců, došlo ke značnému omezení synergických vazeb. Avšak v rámci celého obsahu 

strategie jsou naplňovány. 

Synergické vazby jsou významné mezi opatřeními PRV, která se vzájemně podmiňují a 

doplňují. Jako příklad lze uvést opatření zaměřené na informace a vzdělávání, které bude 

následně ovlivňovat další – investice do zemědělského majetku, zpracování zemědělské 

produkce a výroby potravin, nezemědělských činností, do zemědělské a lesnické 

infrastruktury, rozvoje lesnictví. Do výrobních činností se bude promítat také opatření 

zaměřené na investice do škol a jejich vybavení a to především se zaměřením na technické 

obory. Omezené jsou, vzhledem k počtu PR, synergie uvnitř OP IROP a OP ZAM, ale i zde jsou 

některé vazby značně významné a pro naplnění cílů podmiňující.  

Příklady možných projektů a podmíněnosti dosažení cílů strategie:  

1) Rozvoj a modernizace zemědělského majetku bude iniciovat zájem o zdokonalení 

zemědělské infrastruktury (cest) – opatření PR a naopak.  

2) Další impuls bude směřovat k rozvoji nezemědělských činností a jejich návrat na venkov 

bude účinně působit na obnovu a rozvoj obcí, zájem o bydlení v nich a aktivní přístup občanů 

k obnově a rozvoji spolkových aktivit (opatření mimo PR). Zároveň také bude účinně působit 

na realizaci v rámci opatření OP ZAM, neboť bude přinášet příležitosti pro zvýšení 

zaměstnanosti na venkově bez potřeby dojíždění mimo bydliště. 

3) Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání (PR) bude intenzivně podporovat 

prorodinné aktivity (opatření mimo PR) s konečným výsledkem zvýšení počtu dětí. Ve 

vedlejším efektu také k rozvoji drobného zemědělského i nezemědělského podnikání 

(opatření PR). 

4) Zkvalitnění podmínek hasičských sborů (opatření PR) bude podporovat rozvoj spolkové 

a zájmové činnosti v této oblasti, která má tradičně silnou pozici ve venkovském prostoru 

(opatření mimo PR). To se projeví v aktivitě především mladých obyvatel obcí – od kategorie 

žáků výše a bude aktivně působit na omezení sociopatologických jevů mezi mladou generací. 

5) Informace a vzdělávání v rámci PRV se zaměřením na přenos nových poznatků a dobrých 

zkušeností bude podmiňovat zájem o využití podpor, které následně umožní další rozvoj 

zemědělských podniků. 



148 

3.7 Návaznost na jiné strategické dokumenty  

Strategie místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. je střednědobý dokument, 

který je zpracováván v souladu se strategickými dokumenty na krajské, státní i evropské 

úrovni. Strategie místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. byla zpracována 

s ohledem na strategii Evropa 2020 a regionální politiku ČR v období 2014–2020. Dále 

respektuje principy stanovené v Dohodě o partnerství. 

Přehled vazeb na jiné strategické dokumenty 

Správné nastavení a vypracování  SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. jako materiálu 

integrovaného do širších souvislostí není možné, bez provázání s dalšími strategickými 

dokumenty týkajícími se území MAS. A to nejen na místní úrovni, ale také na krajské, národní 

či mezinárodní (EU). 

V této části jsou uvedeny klíčové národní, krajské dokumenty, existující dokumenty obcí 

a dobrovolných svazků obcí (DSO), které byly při zpracování analytické a strategické části 

brány v úvahu a s jejichž prioritami je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Českomoravské pomezí o.p.s. provázána. 

Přehled vybraných relevantních strategických dokumentů - strategií, koncepcí, programů, 

zásad a plánů, které mají dopad na území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a jejichž vazby 

na SCLLD byly sledovány a jsou uvedeny v přehledu níže.  
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A. Z evropských dokumentů jsou to především: 

 Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj 
 Evropa 2020 
 Územní agenda Evropské unie 2020 

 
B. Z národních dokumentů to jsou: 
 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 
 Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) 2014–2020  
 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR  
 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050  
 Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (Dopravní strategie) 
 Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného 

systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, 

s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020 

 Politika územního rozvoje ČR (2008)  

 Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 
 Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské 

politiky v EU po roce 2013  
 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 - 2015  
 Strategie vzdělávání 2020  
 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016  
 Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+  
 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013 – 2014 s výhledem na roky 2015 - 

2020  
 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009 – 2020  

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2005)  
 Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020  
 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020  
 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020  
 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 - 2020  
 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020  
 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009 - 2015  
 Národní inovační strategie ČR 2012 - 2020  
 Strategie sociálního začleňování 2014-2020  
 Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012 
 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  
 Strategie celoživotního učení ČR 2007 – 2015  

 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020  
 Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0  
 Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR  
 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických 

a přírodě blízkých opatření (2010)  
 Národní adaptační strategie 2015 
 Koncepce požární prevence ČR 2012 – 2016 
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C. Z dokumentů Kraje Vysočina to jsou dokumenty: 
 Strategie Kraje Vysočina 2020 
 Program rozvoje Kraje Vysočina  
 Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2016 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje  
 II. Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru Kraje Vysočina na 

období 2014 - 2020 
 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016  
 Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012–

2017 
 Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016  
 Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období  2016 - 2019  

 Dopravní politika Kraje Vysočina  
 
D. Strategické dokumenty na úrovni obcí s rozšířenou působností: 
 Strategie území správního obvodu ORP Jihlava 
 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod 
 Strategie území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou 
 

E. Strategické dokumenty na úrovni regionu, měst a obcí: 

 Strategie rozvoje města Polné 
 Strategický plán rozvoje městyse Štoky 
 Strategie rozvoje mikroregionu Polensko 

 IPRÚ města Jihlava  
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Vazba na strategické dokumenty 

 
SRR ČR 
2014–
2020 

Strategie 
Kraje 

Vysočina 
2020 

Program 
rozvoje Kraje 

Vysočina 

IPRÚ 
Jihlava 

Prioritní oblast A: Rodina a společnost X X X  

SC A1.1: Podpora volnočasových aktivit pro široké 
cílové skupiny  

x x x  

SC A1.2: Zlepšit přístup k pomoci lidem 
nacházejících se ve hmotné nouzi a vytvořit 
podmínky pro sociální začleňování lidí v těžkých 
životních situacích 

x x x  

Prioritní oblast B: Obnova a rozvoj obce X X X X 

SC B1.1: Zlepšit podmínky pro život v obcích, 
zvýšit kvalitu života, zlepšit vzhled obcí a vytvořit 
podmínky pro rozvoj v sociální oblasti 

x x x x 

Prioritní oblast C: Zaměstnanost a vzdělávání  X X X 

SC C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit 
tvorbu a udržení pracovních míst 

 x x x 

SC C1.2: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání  x x x 

Prioritní oblast D: Životní prostředí, krajina a 
zemědělství 

X  X X 

SC D1.1: Zvýšit kvalitu životního prostředí v obcích 
a odstranění ekologické zátěže 

x  x  

SC D1.2: Zkvalitnit infrastrukturu zásobování 
vodou a čištění odpadních vod 

x x x x 

SC D1.3: Podpora zemědělských a lesnických 
podniků, posílení biodiverzity a adaptability na 
změny klima.  

 x x  

Prioritní oblast E: Spolupráce a partnerství X X X  

SC E1.1: Rozvoj místního partnerství, spolupráce 
MAS s partnery na všech úrovních 

x x x x 
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Schéma 4 – Zobrazení integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

 

3.8 Akční plán 

Akční plán je souhrn programových rámců zpracovaných na základě strategické části 

dokumentu SCLLD. Je výběrem nejdůležitějších oblastí, do kterých bude směrována podpora 

žadatelům. Níže uvedené schéma názorně představuje náplň akčního plánu včetně vnitřních 

vazeb. 
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Schéma 5  – Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 

3.8.1 Programový rámec IROP 

Prioritou Integrovaného operačního rámce (IROP) je umožnění vyváženého rozvoje území, 

zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného 

rozvoje v obcích, městech a regionech. 

Tematické cíle IROP 

 Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3) 
 Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2) 
 Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1) 
 Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3) 
 Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1) 
 Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4) 

 Zkvalitnění systému vzdělávání (PO  2) 
 Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO  3) 

 Podporované oblasti IROP 

 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  
 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 
 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

MAS Českomoravské pomezí bude naplňovat cíle IROP při realizaci svých budoucích aktivit. 

V rámci SCLLD na období 2014 -2020 realizuje MAS ČMP v rámci IROP následující opatření: 

 A1.1.4 Opatření:  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (CLLD - IROP SC 2.4) 

 A1.2.1 Opatření:  Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční  

 služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí (CLLD - IROP 2.1) 

 B1.1.4 Opatření:  Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky (IROP  SC 

1.3) 

 B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů (CLLD - IROP SC 2.1.) 

 C1.2.5. Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (CLLD – IROP 

2.4) 
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Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP I.) 

Oblast A - Rodina a společnost 
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 

 

Název specifického 
cíle SCLLD 

A.1.1. Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové skupiny  

Název opatření 
SCLLD:   

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření:  
 
 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání  
Cílem aktivit je rozšiřování kapacit zařízení pro předškolní vzdělávání.  
Rozšíření kapacity zařízení umožní pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání 
a usnadní zapojení rodičů na trh práce. Cílem je zvýšení zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce, aniž by strádala rodinná výchova.  
Budou podpořeny stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího 
zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či 
stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky).  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.7. Vzdělávání, školství 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (CLLD – IROP) 

Typy projektů:   

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti předškolního věku, a tím 
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi na trh práce. Součástí projektu na stavbu či 
stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 

Příjemci podpory:  

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; 
kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; 
organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  50000 

Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+  50001 

Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

Indikátory výsledku  
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Kód NČI2014+  50020 

Název indikátoru  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  

Kód NČI2014+  50120 

Název  Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let  
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Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP II.) 

Oblast A - Rodina a společnost 
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 

 

Název specifického 
cíle SCLLD 

A1.2 Specifický cíl: 
Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve hmotné nouzi a vytvořit podmínky 
pro sociální začleňování lidí v těžkých životních situacích 

Název opatření 
SCLLD:   

A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny 
a zkvalitnění sociálního prostředí 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

Popis opatření: 

Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb 
a doprovodných programů, které souvisí s problematikou sociálního vyloučení.  

  Cílem opatření není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-
technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 
služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů. Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, 
vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení 
vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených 
lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní 
skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního 
poradenství. 
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb 
od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či 
nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na 
vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci 
objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra 
v nebytových prostorách domu. Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena 
například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, 
nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také 
rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 
účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem 
zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto 
cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně 
základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se 
zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové 
vybavení integračních center musí umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky 
cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, 
pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, 
parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit 
ohrožených sociálním vyloučením. 
Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: 
veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, 
případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur; vznik 
jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických skupin 
pro řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových aktivit, 
kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či oblasti; 
realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání 
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kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny 
a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu 
práce.  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.6. Život v obcích 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.1 Opatření: Podpora spolkové činnosti 
A1.1.2 Opatření: Budování zázemí pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - IROP) 
A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury 
a občanské vybavenosti 
C1.2.4 Opatření: Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit 
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj 
ekonomiky (CLLD – OP Zaměstnanost) 

Typy projektů: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí 
pro terénní služby)  
Ambulantní sociální služby 
Podpora pobytových sociálních služeb  
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování 
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

Příjemci podpory: 

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace 
organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  55402 

Název  Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Indikátory výstupu  

Kód NČI2014+  55401 

Název indikátoru  Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  67510 

Název indikátoru  Kapacita služeb a sociální práce 
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Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP III.) 

Oblast B - Obnova a rozvoj obce 
B1 Strategický cíl: Usilovat o udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel, posilovat jejich úlohu ve venkovském prostoru 

včetně naplnění sociálních potřeb 
 

Název specifického 
cíle SCLLD 

B1.1 Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu života, zlepšit 
vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální oblasti  

Název opatření 
SCLLD:   

B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

Popis opatření: 

Podpora dostupného bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 
Přestože na území MAS byla v minulých letech zaznamenána vyšší intenzita bytové 
výstavby ve srovnání s průměrem v rámci Kraje Vysočina a v rámci ČR, tak slabou 
stránkou území MAS je nedostatek malometrážních a sociálních bytů především pro 
nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro mladé rodiny, které toto bydlení poptávají. 

 Sociální bydlení 
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního 
a prostorově nesegregovaného bydlení. 
 
Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi: 
Osoby spící venku; osoby v nízkoprahové noclehárně; osoby sezonně užívající k 
přenocování prostory zařízení bez lůžek; muži a ženy v azylovém domě; matky nebo 
otcové s dětmi v azylovém domě; úplné rodiny v azylovém domě; osoby v domě na 
půli cesty; osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení); 
osoby v přístřeší po vystěhování z bytu; žadatelé o azyl v azylových zařízeních; osoby 
po opuštění věznice; osoby před opuštěním zdravotnického zařízení; osoby po 
opuštění dětské instituce či pěstounské péče; muži a ženy v seniorském věku; invalidé 
dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě; osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo 
přátel (nemají jinou možnost bydlení); osoby bydlící v bytě bez právního důvodu; 
osoby v nezákonně obsazené budově; osoby na nezákonně obsazeném pozemku; 
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu; osoby žijící v mobilním obydlí 
(nemají jinou možnost bydlení); osoby žijící v budově, která není určena k bydlení 
(např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele); osoby 
žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení; 
osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání.   
Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která 
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví 
bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a 
zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy. 
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.6. Život v obcích 

 2.1.8. Bydlení 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ) 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury 
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a občanské vybavenosti 

Typy projektů: 

Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení 
v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového 
domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na 
stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel 
včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. 
Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek 
za účelem vytvoření sociálních bytů. 
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  55301   

Název  Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  55310  

Název indikátoru  Nárůst kapacity sociálních bytů 

Kód NČI2014+  55320 

Název indikátoru  Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 
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Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP IV.) 

Oblast B - Obnova a rozvoj obce 
B1 Strategický cíl: Usilovat o udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel, posilovat jejich úlohu ve venkovském prostoru 

včetně naplnění sociálních potřeb 
 

Název specifického 
cíle SCLLD 

B1.1 Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu života, zlepšit 
vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální oblasti 

Název opatření 
SCLLD:   

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

Popis opatření:  
 
 

Cílem je posílení vybavení jednotek požární ochrany (JPO) v obcích složek IZS pro 
řešení mimořádných událostí, a tím zvýšení připravenosti k řešení k řízení rizik 
a katastrof (zejména v souvislosti s dopady klimatických změn) a zajištění adekvátní 
odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 
Hlavní podporované aktivity: 
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených 
s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu 
a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití. 
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s orkány a větrnými smrštěmi 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku 
větrných smrští, orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na 
infrastrukturu zásobování a výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. speciální dopravní prostředky, soupravy pro nouzové zastřešení 
obytných budov a statické zpevnění narušených částí budov.  
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku 
sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové 
vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude 
odpovídající technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála 
nebo lesní hasicí speciál.  
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek 
Účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy 
a průmyslu, obce, životní prostředí. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných 
látek. 
 
MAS bude podporovat pouze aktivity, které jsou v souladu s dokumenty: 

 „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům v období 2014 – 2020“, který obsahuje normativy vybavení 
pro výkon činností složky IZS (JSDH)k území s definovaným rizikem 
mimořádné události.  

 Příloha č. 5 „Programového dokumentu IROP“, která obsahuje územní 
zaměření tj. seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní 
území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených 
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změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Jedná se o jedno z kritérií 
pro závěrečné ověření způsobilosti.  
 

Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.13 Veřejná správa 

 Tabulková část - Tabulka VI 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 
Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury 
a občanské vybavenosti 

Typy projektů:   

Technika pro IZS  - bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních 
námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a 
únikem nebezpečných látek. Pořízena bude odpovídající technika (pořízení dopravního 
automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí). 

Příjemci podpory:   
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona 
o požární ochraně)  

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  57001 

Název  Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  57520 

Název indikátoru  Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP V.) 

Oblast C - Zaměstnanost a vzdělávání 
C1 Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a vznik pracovních příležitostí, podporovat vzdělávání 

všech věkových kategorií. 

Název specifického 
cíle SCLLD 

C1.2 Specifický cíl: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání 

Název opatření 
SCLLD:   

C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření:  
 
 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách. 
Hlavní zaměření projektu musí vést k:  
a)  zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:  

 komunikace v cizích jazycích 

 přírodní vědy 

 technické a řemeslné obory 

 práce s digitálními technologiemi  
b) budování bezbariérovosti,  
c) zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu,  
d)rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou 
potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou 
lokalitou.  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.7. Vzdělávání, školství 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ) 
A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury 
a občanské vybavenosti 
C1.2.1 Opatření: Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 
C1.2.4 Opatření: Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit 
 
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská 
zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů 
pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP.  

Typy projektů:   

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních 
prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou 
provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. 
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření 
podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit 
integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně 
přístavby a pořízeno potřebné vybavení. 

Příjemci podpory:   

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované 
nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní 
neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; 
příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
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Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v 
oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána a 
hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  50000 

Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+  50001 

Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  50030 

Název indikátoru  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 
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3.8.2 Programový rámec PRV 

Zkušenosti s implementací metody LEADER v předchozím programovém období 2007 – 2013 

(metoda LEADER podpořena v rámci Osy IV Programu rozvoje venkova 2007 – 2013) získala 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. až v závěru programu a z toho důvodu jen v omezené 

míře. Zakladatelé zcela správně pochopili fakt, že místní akční skupiny hrají v rozvoji venkova 

nezastupitelnou roli, projevili snahu se do programu zapojit a podpořili její další rozvoj. 

Schopnost plnit poslání komunitně vedeného rozvoje byla ověřena v rámci tréninkové výzvy 

při projektu spolupráce se zkušenými MAS. Tak bylo v praxi ověřeno, že uplatněním metody 

LEADER, resp. komunitně vedeného místního rozvoje, lze dosáhnout přesnějšího směrování 

a hospodárného využití veřejných zdrojů ku prospěchu území MAS. Z těchto důvodů bude 

Program rozvoje venkova (dále jen PRV) výrazně podporovat aktivity CLLD. 

Primárně je PRV zaměřen na zachování a zlepšení stávajících ekosystémů závislých na plně 

funkčním zemědělství takovými opatřeními, která svým dopadem zajistí minimálně 

nezhoršení, ale především zlepšení aktuálního stavu. Významný podíl finančních prostředků 

je vyčleněn na investiční opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělství, na inovace zemědělských a potravinářských podniků, rozvoj lesní a zemědělské 

infrastruktury a využití energetického potenciálu v lesích, v neposlední řadě na krajinnou 

infrastrukturu a možnost neproduktivního využití lesů k rekreaci a poznání. 

PRV se věnuje také podpoře diverzifikace a rozvoji nezemědělských ekonomických aktivit ve 

venkovském prostředí s jasným cílem - umožnit tvorbu nových pracovních míst a v důsledku 

toho pak podporovat hospodářský rozvoj, rozvíjet chybějící služby, posilovat ekonomickou 

stabilitu i životní úroveň převážně venkovské oblasti. 

PRV je obsažen ve dvou hlavních prioritách SCLLD a v rámci nich prostřednictvím fichí 

posilovat komunitně vedený místního rozvoj. Doplňkovou prioritou je oblast spolupráce a 

partnerství. 

Priorita C – Zaměstnanost a vzdělávání:

Zahrnující podstatné záležitosti široké oblasti vzdělávání a na to navazující rozvoj ekonomiky 

ve venkovských oblastech – vzdělávání a osvěty obecně, zemědělské prvovýroby 

a potravinářství, podpora drobné místní výroby a řemeslných činností s žádoucím výsledkem 

– vytvoření nových pracovních míst. 

Priorita D – Životní prostředí, krajina a zemědělství: 

Zaměřená na obnovu a zlepšení ekosystémů bezprostředně souvisejících se zemědělstvím 

a lesnictvím, podpora účinného a zároveň šetrného využívání zdrojů, rekonstrukci a obnovu 

přirozených krajinných prvků (lesních a polních cest) a přizpůsobení krajiny neproduktivním 

celospolečenským aktivitám. 
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Schéma 6 – Programový rámec Programu rozvoje venkova 

Priorita E – Spolupráce a partnerství: 

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (LEADER). 

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s dalšími aktéry v území, mimo 

jeho hranice. 

 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se ztotožňuje s posláním a cíli PRV, které bude při 

realizaci svých budoucích aktivit plně respektovat a v rámci své strategie naplňovat. 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně 

vedeného místního rozvoje v rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava 

a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. 

K aktivitám, které bude MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vykonávat v rámci výše 

uvedených operací, byly vybrány tyto nejdůležitější oblasti v duchu výsledků analýzy území: 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - Investice do zemědělských podniků 
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) - Lesnická infrastruktura 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) - Zemědělská infrastruktura 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
Článek 25 - Neproduktivní investice v lesích 
Článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

Článek 44 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Pro podporu aktivit v těchto Opatřeních byly vytvořeny fiche, které jsou uvedeny níže 

a vymezují oblasti podpory pro konečné žadatele. 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV I.) 

Název fiche SCLLD: 
C1.1.1 Investice do hmotného majetku - Podpora investic 
v zemědělských podnicích 

Vazba na článek Nařízení PRV: 
Článek 17 odstavec 1., písmeno a) - Investice do zemědělských 
podniků 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu 
a udržení pracovních míst  

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena 
na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též 
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku. 

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč. 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  
1) podporují udržitelné zemědělství a jeho stabilizaci 
2) prokazují prvky integrace – snižují náklady, zlepšují jakost 

produkce 
3) s inovačním potenciálem 
4) podporují vznik pracovních míst 
5) uplatňují výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí 
6) mají pozitivní vliv na horizontální témata 
7) s nižšími způsobilými výdaji 
8) rekonstrukce stávajících objektů – budov, staveb a ploch 
9) zlepšují podmínky chovaných zvířat (welfare) 
 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků /příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

Cílový stav 7 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 48 00 

Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)  

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,5 

Cílový stav 1 
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Identifikace  fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV II.) 

Název fiche SCLLD: 
C1.1.2 Investice do hmotného majetku - Podpora investic do 
zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV: 
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění 
na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, 
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se 
uvedená příloha nevztahuje.  

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu 
a udržení pracovních míst  

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé 
výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně 
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení 
pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a 
investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž 
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, 
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských 
produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení 
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

Definice příjemce dotace: 
Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv, nebo jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 

Výše způsobilých výdajů: Minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč. 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  
1) uvádí na trh nové nebo zušlechtěné produkty 
2) přináší nový způsob balení výrobků s omezením produkce odpadu 
3) snižují výrobní náklady žadatele 
4) přináší inovační potenciál 
5) podporují vznik pracovních míst 
6) rekonstrukce stávajících objektů – budov, staveb a ploch 
7) využívají lokálních surovin 
8) mají pozitivní vliv na horizontální témata 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014) 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014) 9 48 00 

Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)  

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,5 

Cílový stav 1 
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Identifikace fiche                                         PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV III.) 

Název fiche SCLLD: 
C1.1.3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV: 
Článek 19., odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností. 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností.  

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu 
a udržení pracovních míst 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností 
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský 
průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v 
odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba 
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s 
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 
46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), 
J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M 
(Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 
81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 
osobních služeb).  
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které 
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v 
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování 
EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace: 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč. 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  
1) řešící obnovu tradičních řemeslných činností v obcích 
2) mající prvky integrace – slouží pro více obcí   
3) podporují vnik pracovních míst 
4) rekonstrukce stávajících objektů – budov, staveb a ploch 
5) mají pozitivní vliv na horizontální témata 
6) nižšími způsobilými výdaji 
7) je realizován v obci do 500 obyvatel 
8) mikropodniků  
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Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014) 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců  

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 5 

Cílový stav 10 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014) 9 48 00 

Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 1 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV IV.) 

Název fiche SCLLD: D1.3.1 Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17., odstavec 1, písmeno c) - Lesnická infrastruktura 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, 
včetně přístupu k lesní půdě.  

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků, 
posílení biodiverzity a adaptability na změny klima. 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 
rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. 

Definice příjemce dotace: 
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní 
osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč. 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  

1) rekonstrukcí nastane zvýšení kategorie cest 
2) obnova a rekonstrukce propojení lesních cest 
3) povrch lesní cesty je řešen jako propustný 
4) cesta je vybavena srážkami pro odvod povrchových vod 
5) dotčené propustky pod lesní cestou budou opatřeny 

protierozním zpevněním svého spadiště  
6) mají pozitivní vliv na horizontální témata 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014) 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014) 9 43 02 

Název indikátoru Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV V.) 

Název fiche SCLLD: D1.3.2 Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17., odstavec 1, písmeno c) - Zemědělská infrastruktura 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků, 
posílení biodiverzity a adaptability na změny klima. 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 
rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a 
výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba 
souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být 
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo 
intravilán obce. 

Definice příjemce dotace: Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  
1) obnovují propustnost zemědělské krajiny cestou rekonstrukce a 

obnovy polních cest. 
2) prvky integrace - propojení sousedních katastrů  
3) doplňují chybějící technické vybavení 
4) mají pozitivní vliv na horizontální témata 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014) 9 43 01 

Název indikátoru 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV VI.) 

Název fiche SCLLD: D1.3.5 Investice do rozvoje společenské funkce lesů 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků, 
posílení biodiverzity a adaptability na změny klima. 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační 
funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty 
(do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity 
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. 
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k 
odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 
např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných 
území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o 
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 

Definice příjemce dotace: 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty: 
1) kde jejich součástí je značení, zahrnují výukové prvky a možnost 

odpočinku 
2) s prvky integrace - propojují sousední katastry,  
3) nižšími způsobilými výdaji 
4) zvyšují bezpečnost pohybu po lesních pozemcích, případně 

umožňují přístup osobám s omezenou pohyblivostí 
5) nižšími náklady realizace (náklad/plocha) 
6) mají pozitivní vliv na horizontální témata 
7) obnova nebo rekonstrukce stávajících objektů 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 27 02 

Název Počet podpořených operací/akcí 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 30 01 

Název indikátoru Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 10 

Cílový stav 20 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) Není stanoven 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV VII.) 

Název fiche SCLLD: 
D1.3.6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení PRV: 
Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů 
a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků, 
posílení biodiverzity a adaptability na změny klima. 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro 
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke 
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace 
dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.  
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje 
energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým 
zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické 
zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho 
základní opracování).  
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí 
být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom 
nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

Definice příjemce dotace: 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky 
zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí 
se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na 
trh. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty: 
1) podporují ekologické zpracování zbytkové dřevní hmoty  
2) počítají s tržním uplatněním výsledné produkce 
3) výše investice v poměru k obhospodařovaným pozemkům 
4) podporují vznik pracovních míst 
5) nižšími způsobilými výdaji  
6) energeticky úsporná a ekologická řešení 
7) mají pozitivní vliv na horizontální témata 
8) rekonstrukce stávajících objektů – budov, staveb, ploch 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 
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Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 48 00 

Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,5 

Cílový stav 1 
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Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV VIII.) 

Název fiche SCLLD: E1.1.1 Opatření: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy 
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může 
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu 
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl E1.1: Rozvoj místního partnerství, spolupráce MAS 
s partnery na všech úrovních 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, 
které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat 
měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) 
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje:  
- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb,  
- investice související se vzdělávacími aktivitami,  
- investice do informačních a turistických center.  
 
Výdaje na investice jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou 
společně provozovány spolupracujícími subjekty.  
 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice 
mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po 
celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samotné MAS.  
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů 
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení 
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů 
spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS 
na realizaci projektů spolupráce.  
 
Příklady měkkých projektů: 

 spolupráce na místní a regionální úrovni v oblasti podpory 
regionální výroby a uplatnění regionálních produktů na 
trhu, 

 společná propagace a rozvoj sociálního zemědělství, 

 spolupráce při využití a podpoře provozování odborné 
učebny zaměřené na rozvoj potravinářství.  

 

Definice příjemce dotace: 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z 
PRV.  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla 
schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
 a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU 
či mimo ni;  
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč,  
Maximálně 5 mil. Kč dle alokace MAS. 
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Preferenční kritéria: 
 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 25 01 

Název Celkové veřejné výdaje (0.1) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 33608 (EUR) 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) vlastní 

Název Počet realizovaných projektů spolupráce 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) Není stanoven 
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Schéma 7 – Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost 

3.8.3 Programový rámec OP Zaměstnanost 

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel 

a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem 

věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je 

zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců 

a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních 

služeb, modernizace veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních 

inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

Zaměření OP Z - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování 

a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. 

Tematické cíle OP Z 

 Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3) 
 Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3) 

 Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4) 

Podporované oblasti OP Z 

 Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
 Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
 Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
 Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa 
 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

MAS Českomoravské pomezí bude naplňovat cíle OP Zaměstnanost při realizaci svých 

budoucích aktivit. V rámci SCLLD na období 2014 -2020 realizuje MAS ČMP v rámci 

OP Zaměstnanost následující opatření: 

 A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OPZ SC 2.3.1.) 

 A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ SC 2.3.1.) 

 C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, 

 rozvoj ekonomiky (CLLD - OPZ SC 2.3.1.) 
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Programový rámec pro 
operační program 

 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – OP Z I. 

Vazba na Operační program Zaměstnanost: 
 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
 začleňování ve venkovských oblastech 

Cíle SCLLD:   
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 
A1.1 Specifický cíl: Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové skupiny 

Název opatření SCLLD:   A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit 

Popis cíle opatření: 

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb 
péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky 
pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál 
v obci. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, 
a to včetně 
provázanosti na ostatní 
operační programy 

IROP prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj,  
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu včetně popisu 
provázanosti. 
Tematické zaměření SC 2.1.  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování 
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje 
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení,  
 
Opatření navazuje přímo na další opatření SCLLD: 
A1.1.1 Podpora spolkové činnosti 
A1.1.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) 
A1.2.2 Podpora sociálního začleňování (OPZ) 
C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (IROP) 
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Priorizace 
navrhovaných opatření 

Opatření financovaná z navýšené alokované částky: 
 příměstské/přívesnické  tábory, klubová činnost, prodloužení 
provozu školních družin.  
Opatření financovaná při navýšení alokace: 
 Podpora dětských skupin a navýšení alokace na podporu příměstských 
táborů, školních družin a klubů. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Harmonogram vyhlášení výzev: 
10/2017 – 1200 tis. Kč, c) dětské skupiny, d) vzdělávání pečujících osob 
12/2017  – 1600 tis. Kč, a) příměstské tábory, d) vzdělávání pečujících osob 
2/2018  – 1176 tis. Kč, b) školní družiny, kluby, d) vzdělávání pečujících osob 
11/2019 – 800 tis. Kč, c) příměstské tábory, d) vzdělávání pečujících osob 
 
Celková alokace 4776,00 tis. Kč (čerpání dle ŽP k 31.10.) 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 (tis. Kč) 0,00 0,00 720,00 1033,00 1271,00 1076,00 676,00 0 
 

Typy projektů: 

a) Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin  
Podmínky realizace:  

 doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny, 

 minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí,  

 s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby,  

 je nutné vést denní evidenci přítomných dětí  
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b) Podpora prodloužení provozu školních družin a klubů s dobou provozu 
odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných 
ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Podpora je určena na 
vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování 
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám 
rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do 
pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní 
vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních 
vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti. 
Podmínky realizace: 

 Zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné 
třídy ZŠ) 

 Minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet 
dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15 

 Do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí 
před/po vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující 
osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se 
skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby 

 Služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je 
provozována družina podle školského zákona; není však možný překryv 
doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena, tomu pak bude 
odpovídat i výše nájemného (náklady na vybavení budou způsobilé pouze 
proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt) 

 S rodiči dětí musí příjemce v průběhu realizace uzavřít písemnou smlouvu o 
poskytování služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (podmínka 
realizace projektu; není součástí žádosti o podporu) 
 

c) Podpora dětských skupin -  Podpora je určena na vytvoření 
nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě 
od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem 
je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a 
péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i 
hygienických návyků dítěte. 

        Podmínky realizace:   

 služba je poskytována mimo domácnost dítěte,   

 podporu mohou získat pouze zařízení péče o děti, která jsou provozována 
mimo režim školského zákona,  

 minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, maximální 24  

 v případě kombinace aktivity dětské skupiny s dalšími aktivitami je nezbytné 
jednotlivé aktivity dětské skupiny rozlišit i na úrovni položek rozpočtu, aby 
bylo již v žádosti o podporu zřejmé, že nedošlo k překročení limitu křížového 
financování  
 

d) Vzdělávání pečujících osob – Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující 
osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu 
samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat 
potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem 
deklarované pracovní uplatnění. Dosažené vzdělání by podpořeným osobám 
mělo usnadnit jejich uplatnění například v dětských skupinách, v dětských 
klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ. 

 

Podporované cílové 
skupiny: 

Osoby pečující o malé děti (rodiče s dětmi mladšími 15 let) 
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
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Příjemci podpory 

Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, zájmová 
sdružení, příspěvkové organizace, družstva, OSVČ 
MAS předpokládá upřesnění konečného výčtu příjemců v jednotlivých výzvách. 

Minimální  a maximální 
výše: 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Absorpční kapacita MAS 

V území MAS ČMP je dostatek organizací, které se zaměřují na práci s dětmi a mají 
zájem o poskytování klubové činnosti, velká poptávka je ze stran NNO a škol po 
organizaci příměstských („přívesnických“) táborů a prázdninových denních klubů. 
40% škol v  území má zájem o prodloužení provozní doby školní družiny a klubovou 
činnost. V území je zmapován zájem o vznik 2 dětských skupin pro veřejnost.  

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: Opatření jsou zaměřena na 
podporu osob pečujících o malé děti a tak jim cíleně pomoci k lepší uplatnitelnosti 
na trhu práce.  
Rovnost žen a mužů – neutrální   
Udržitelný rozvoj -  neutrální  

Principy pro určení 
preferenčních kritérií: 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl 
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů. 
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují: 

a) Účelnost 
b) Efektivnost 
c) Hospodárnost 
d) Proveditelnost 
e)  Potřebnost 

 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 120 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 62000 

Název indikátoru 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 3 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 50001 

Název Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 30 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 50100 

Název Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 
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Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 50110 

Název indikátoru Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 5 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 50120 

Název indikátoru Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62700 

Název indikátoru Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62900 

Název indikátoru Účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

 

RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Nositel 
rizika 

Název navrhovaných opatření k řízení 
rizik a snížení jejich významnosti 

Pravdě- 
podobn
ost 
(P) 

Dopa
d (D) 

V=P*
D 

Finanční 
rizika 

4 4 16 
MAS, 
žadatelé, 
realizátoři 

Průběžná komunikace s realizátory 
projektů; rozumné správné hospodaření; 
dobré finanční plánování; dodržování 
principů 3 E (Hospodárnost – Účelnost – 
Efektivnost); průběžný monitoring 
indikátorů a vyhodnocování  

Organizační 
rizika 

3 5 15 
MAS, 
realizátoři 

Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace 
CLLD v území, vzdělávání v projektovém 
řízení; průběžná komunikace 
s realizátory; dodržování implementační 
ch procesů, nezájem cílové skupiny 
o nabízené služby 

Právní rizika 2 4 4 
MAS, 
realizátoři 

Sledování změn v legislativě a v případě 
potřeby úprava dokumentů či směrnic 
MAS apod.; vzdělávání 

Věcná rizika 2 4 8 
MAS, 
realizátoři 

Dodržování vnitřních směrnic o archivaci; 
správné nastavení procesů; respektování 
horizontálních priorit 
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Programový rámec pro 
operační program 

 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ II.) 

Vazba na Operační program Zaměstnanost: 
 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
 začleňování ve venkovských oblastech 

Cíle  SCLLD: 
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 
A1.2 Specifický cíl: Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve hmotné nouzi 
a vytvořit podmínky pro sociální začleňování lidí v těžkých životních situacích 

Název opatření 
SCLLD: 

A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování 

Popis cíle opatření: 

Cílem opatření je zajistit dostatečnou nabídku kvalitních, udržitelných, dosažitelných 
a cenově dostupných sociálních služeb a zvýšit mobilitu a propojenost služeb. 
Podpora služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb obecného zájmu, které 
přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, ke snížení 
závislosti na sociálních dávkách. Podpora služeb, které podporují integraci a začlenění 
obyvatel do každodenního života. Podpora dobrovolnictví a sousedské výpomoci.  
Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb, podpora komunitní péče a realizací 
projektů prevence sociálního vyloučení zvyšovat kvalitu života v obcích. Služby 
sociální a zdravotní péče vytvářejí pracovní místa, řeší chudobu a snižují míru 
předčasného ukončování školní docházky. 
Poskytování a zajištění těchto potřebných služeb má dopad do několika rovin: 

- poskytnutí služby sociálně vyloučeným osobám 
- poskytnutí pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením 
- pomoc rodinám pečujících o své blízké (odlehčovací služby, poradenství) 
- sladění pracovního a rodinného života u pečujících osob  
- zajištění dostupnosti sociálních služeb a následných služeb v obcích   
- podpora sociální soudržnosti (dobrovolnictví) 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření 

IROP prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj,  
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu včetně popisu 
provázanosti. 
Tematické zaměření SC 2.1.  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování 
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje 
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení. 
 
Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.1 Podpora spolkové činnosti 
A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny 
a zkvalitnění sociálního prostředí 
A1.2.3 Opatření:  Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 
B1.1.2 Opatření: Vybudování a údržba prostor pro realizaci zájmových, sportovních, 
kulturních a jiných prospěšných činností 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury 
a občanské vybavenosti 
B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů (IROP) 
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Priorizace 
navrhovaných 
opatření 

a) Opatření financovaná z navýšené alokované částky: 
 aktivity v rámci PR celého spadají do alokované částky. Nejvyšší prioritu mají 
 služby sociální prevence a komunitní centra  
b) Opatření financovaná při navýšení alokace: - 
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Časový 
harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční 
plán 

Harmonogram vyhlášení výzev: 
1/2018 – 5000 tis. Kč 
 
Celková alokace 5000,00 tis. Kč 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 (tis. Kč) 0,00 0,00 300,00 1200,00 1500,00 1000,00 1000,00 0,00 
 

Typy projektů: 

a) Sociální služby - Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro 
vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do 
společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění 
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce. 

Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se 
zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na 
trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce. 
Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou.       
Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 
a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na 
celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že 
toto vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a 
současně je oblast vzdělávání pracovníků poskytovatele služby upravena v rámci 
vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU  
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: 

 Odborné sociální poradenství - § 37   

 Terénní programy - § 69  

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65   

 Raná péče - § 54 

 Krizová pomoc - § 60  

 Kontaktní centra - § 59  

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - §  

 Sociální rehabilitace - § 70  

 Sociálně terapeutické dílny - § 67 ( 

 Služby následné péče - § 64  

 Podpora samostatného bydlení - § 43  

 Osobní asistence - § 39 ( 

 Odlehčovací služby - § 44  
 

b) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování: 
Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním 
prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní 
formou. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem 
(nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území 
MAS. 
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:  

 Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 
sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci  

 Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 
lokalitách zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně 
nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny 
obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo 
oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost.  

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby 
a péči  

 Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na 
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preventivní programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení 
narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit 
podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení situace 
ohrožených rodin atd.  

 Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče  

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových 
skupin  

 Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a 
pracovně-právních vztahů  

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací  
 

c) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako 
činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
 
Doplňkové aktivity: 
Koordinace a síťování sociálních služeb a následných služeb při participaci veřejné 
správy, veřejnosti a poskytovatelů sociálních i následných služeb. 
Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci 
s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci. 

 

Podporované cílové 
skupiny: 

Cílovou skupinou zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými 
diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, 
osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v 
sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, 
bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o 
jiné závislé osoby, neformální pečovatelé atd. 
 

Příjemci podpory 

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace 
organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace 
 

Minimální a 
maximální výše: 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Absorpční kapacita 
MAS 

Z dotazníkových šetření vyplynulo a jednání s místními aktéry vyplynulo, že v území 
MAS ČMP je ze strany způsobilých příjemců zájem o podporu tohoto opatření a je 
zájem o realizaci aktivit ze stran CS. V zásobníku projektů MAS eviduje projektové 
záměry v této oblasti ve výši 7,2 mil. Kč. 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: opatření je zaměřeno na skupiny 
obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním vyloučením a má přispět k integraci 
těchto osob do společnosti 
Rovnost žen a mužů – neutrální   
Udržitelný rozvoj -  neutrální  

Principy pro určení 
preferenčních 
kritérií: 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl 
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů. 
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují: 

a) Účelnost 
b) Efektivnost 
c) Hospodárnost 
d) Proveditelnost 
e) Potřebnost 
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Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 67001 

Název Kapacita podpořených služeb 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 15 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 60000 

Název indikátoru Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Cílový stav  30 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 55102 

Název Počet podpořených komunitních center 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 67010 

Název indikátoru Využívání podpořených služeb 

Výchozí stav 0 

Cílový stav  60 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62000 

Název indikátoru 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 67315 

Název indikátoru 
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj 
účel  

Výchozí stav 10 

Cílový stav 0 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 67310 

Název indikátoru 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj 
účel  

Výchozí stav  15 

Cílový stav 0 
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RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Nositel 
rizika 

Název navrhovaných opatření k řízení 
rizik a snížení jejich významnosti 

Pravdě- 
podobn
ost 
(P) 

Dopa
d (D) 

V=P*
D 

Finanční 
rizika 

4 4 16 
MAS, 
žadatelé, 
realizátoři 

Průběžná komunikace s realizátory 
projektů; rozumné správné hospodaření; 
dobré finanční plánování; dodržování 
principů 3 E (Hospodárnost – Účelnost – 
Efektivnost); průběžný monitoring 
indikátorů a vyhodnocování  

Organizační 
rizika 

3 5 15 
MAS,  
realizátoři 

Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace 
CLLD v území, vzdělávání v projektovém 
řízení;  průběžná komunikace 
s realizátory; dodržování implementační 
ch procesů, nezájem cílové skupiny 
o nabízené služby 

Právní rizika 2 4 4 
MAS,  
realizátoři 

Sledování změn v legislativě a v případě 
potřeby úprava dokumentů či směrnic 
MAS apod.; vzdělávání 

Věcná rizika 2 4 8 
MAS,  
realizátoři 

Dodržování vnitřních směrnic o archivaci; 
správné nastavení procesů; respektování 
horizontálních priorit 
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Programový rámec pro 
operační program 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z III.) 

Vazba na Operační program Zaměstnanost: 
 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
 začleňování ve venkovských oblastech 

Cíle  SCLLD: 

Oblast C - Zaměstnanost a vzdělávání 
C1 Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a vznik pracovních 
příležitostí, podporovat vzdělávání všech věkových kategorií. 
C1.2 Specifický cíl: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání 

Název opatření SCLLD: 
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, 
rozvoj ekonomiky 

Popis cíle opatření: 

Cílem opatření je zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce prostřednictvím 
kvalitního a dostupného vzdělávání a poradenství (připravení lidé pružněji reagují na 
poptávku a potřebu pracovních míst), motivace osob k začlenění a udržení se na 
trhu práce. Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů místní nezaměstnanosti 
má pozitivní vliv na uplatňování znevýhodněných osob na trh práce (podnikatelé, 
firmy, školy, spádové úřady práce, příspěvkové organizace, vzdělávací zařízení….) 
Podporována bude ambulantní a také terénní forma pracovního a kariérního 
poradenství a vzdělávací semináře v jednotlivých obcích na území MAS.  
Opatření je zaměřeno na podporu zaměstnanosti žen a mužů ohrožených na trhu 
práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života a rovného 
přístupu k zaměstnání. V rámci projektů bude realizováno doprovodné poradenství 
(dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství 
o oblasti bydlení apod.)  
V projektech realizované aktivity nemají nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je 
doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce. 
V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových 
udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či 
zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení 
pracovního uplatnění cílové skupiny. 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, a 
to včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

IROP prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj,  
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu včetně popisu 
provázanosti. 
Tematické zaměření SC 2.1.  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování 
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje 
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení. 
Tematické zaměření SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení (investice do škol a školských zařízení) 
Opatření navazuje přímo na další opatření SCLLD: 
A1.2.2 Podpora sociálního začleňování (OPZ) 
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 
C1.2.3 Vzdělávání pro dospělé a seniory 
C1.2.6 Vzdělávání a informace pro implementaci opatření ke zlepšení kvality života 
a rozvoje podnikání na venkově 
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Priorizace navrhovaných 
opatření 

a) Opatření financovaná z alokované částky: 
 Všechna uvedená kritéria budou realizována v rámci alokované částky. 
b) Opatření financovaná při navýšení alokace: 
  - 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Harmonogram vyhlášení výzev: 
1/2018 – 2600 tis. Kč 
 
Celková alokace 2600,00 tis. Kč 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 (tis. Kč) 0,00 0,00 156,00 624,00 780,00 520,00 520,00 0,00 
 

 

Typy projektů: 

a) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 
Podpora projektů, nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové 
skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení 
Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění 
na trhu práce 
Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu 
práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování 
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem 
zprostředkování vhodného zaměstnání   
 
Příklady podporovaných aktivit:  

 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením  

 Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při 
hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda 
porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a 
výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů 
přesně definován jejich účel a cílové skupiny  

 JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a 
aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace 
na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job 
klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách  

 Řízené poradenství ke změně kvalifikace  

 Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu2 

 Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma)  

 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika  

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání 

 Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké 
dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické 
gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k 
uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce) 

 
b) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

Podpora vytváření nových pracovních míst  
Příklady podporovaných aktivit:  

 Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin  

 Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových 
nákladů zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu)  

 
Podpora zahájení podnikatelské činnosti  
Příklady podporovaných aktivit:  

 Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení 
podnikání formou vzdělávání a poradenství25  

 Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), 
nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo 
ukončeno, nebo přerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může 
trvat maximálně 2 roky po zahájení podnikání a bude se jednat o veřejnou 
podporu)  
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Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce 
Příklady podporovaných aktivit: 

 Podpora vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a 
soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám při 
uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních metod 
podporujících zaměstnanost na lokální úrovni26 

 Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních 
míst cílovým skupinám 

 Vytvoření a provoz lokální burzy práce nebo JOB centra (tj. systém sloužící 
ke zprostředkování volných pracovních pozic nabízených lokálními 
zaměstnavateli ve prospěch osob hledajících zaměstnání) 

 

c)        c)     Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
Příklady podporovaných aktivit:  

 Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce 
prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování 
mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa; může zakládat 
veřejnou podporu). Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený 
úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku  

 Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli 

 Podpora zaměstnanců  
 

d)  Podpora prostupného zaměstnávání 
Příklady podporovaných aktivit: 

 Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních 
potřeb (podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) 
postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s 
minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních 
návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory zaměstnanosti, 
které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto osob na trhu práce 

 Zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních 
míst s využitím nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní 
místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u 
soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní 
pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže, 
mentoring apod. 

 

Podporované cílové 
skupiny: 

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené, nebo osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, které hledají uplatnění na trhu práce. 
Pro MAS ČMP byli identifikovány zejména osoby: 

- uchazeči a zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence 
uchazečů nebo zájemců o zaměstnání) 

- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské (v řádu 
několika měsíců) 

- osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou  
- osoby se zdravotním postižením 
- osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
- zaměstnanci 
- neaktivní osoby 

 

Příjemců podpory 

Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy 
a školské instituce, obchodní korporace, zájmová sdružení, družstva příspěvkové 
organizace, družstva, OSVČ, sociální partneři 
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Minimální  a maximální 
výše: 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Absorpční kapacita MAS 
V zásobníku projektů jsou evidovány 3 projektové záměry na vzdělávání související 
s uplatněním na trhu práce (1x příspěvková organizace, 1 x NNO, 1 x OSVČ) a 2 
záměry na poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce (2 x OSVČ).  

Vliv opatření na 
naplňování horizontálních 
témat OPZ 

Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: opatření je zaměřeno na skupiny 
obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním vyloučením a má přispět k integraci 
těchto lidí do společnosti a zlepšit jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 
Rovnost žen a mužů – neutrální   
Udržitelný rozvoj -  neutrální 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií: 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl 
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů. 
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují: 
a) Účelnost 
b) Efektivnost 
c) Hospodárnost 
d) Proveditelnost 
e) Potřebnost  

 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 60 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 50105 

Název indikátoru  Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62700 

Název  Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 50130 

Název indikátoru  Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62900 

Název Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 
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Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 63100 

Název indikátoru 
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 63200 

Název 
 Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,  včetně 
OSVČ  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62600 

Název indikátoru Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 30 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 62000 

Název indikátoru 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace  

Výchozí stav 0 

Cílový stav 2 

 

RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Nositel 
rizika 

Název navrhovaných opatření k řízení 
rizik a snížení jejich významnosti 

Pravdě- 
podobn
ost (P) 

Dopa
d (D) 

V=P*
D 

Finanční 
rizika 

4 4 16 
MAS, 
žadatelé, 
realizátoři 

Průběžná komunikace s realizátory 
projektů; rozumné správné hospodaření; 
dobré finanční plánování; dodržování 
principů 3 E (Hospodárnost – Účelnost – 
Efektivnost); průběžný monitoring 
indikátorů a vyhodnocování  

Organizační 
rizika 

3 5 15 
MAS,  
realizátoři 

Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace 
CLLD v území, vzdělávání v projektovém 
řízení; průběžná komunikace 
s realizátory; dodržování implementační 
ch procesů, nezájem cílové skupiny o 
nabízené služby 

Právní rizika 2 4 4 
MAS,  
realizátoři 

Sledování změn v legislativě a v případě 
potřeby úprava dokumentů či směrnic 
MAS apod.; vzdělávání 

Věcná rizika 2 4 8 
MAS,  
realizátoři 

Dodržování vnitřních směrnic o archivaci; 
správné nastavení procesů; respektování 
horizontálních priorit 
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3.9 Vazba na horizontální témata 

Tato oblast představuje průnik všemi základními oblastmi strategie. Pro názornost 

a přehlednost jsou všechny prioritní oblasti a jednotlivé specifické cíle přehledně uspořádány 

v níže uvedené tabulce s vazbami na horizontální témata. Z té vyplývá, že všechna plánovaná 

opatření a záměry jsou ve svém dopadu buď pozitivní nebo neutrální. 

Vliv specifických cílů na horizontální témata 

 Udržitelný 
rozvoj 

Rovnost 
mužů a žen 

Rovné příležitosti 
a nediskriminace 

Prioritní oblast A: Rodina a společnost pozitivní pozitivní pozitivní 

SC A1.1: Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové 
skupiny  

pozitivní pozitivní pozitivní 

SC A1.2: Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve 
hmotné nouzi a vytvořit podmínky pro sociální začleňování lidí 
v těžkých životních situacích 

neutrální pozitivní pozitivní 

Prioritní oblast B: Obnova a rozvoj obce pozitivní pozitivní pozitivní 

SC B1.1: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu 
života, zlepšit vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj 
sociální oblasti 

pozitivní neutrální pozitivní 

Prioritní oblast C: Zaměstnanost a vzdělávání neutrální pozitivní pozitivní 

SC C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu a 
udržení pracovních míst 

neutrální pozitivní pozitivní 

SC C1.2: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání neutrální pozitivní pozitivní 

Prioritní oblast D: Životní prostředí, krajina a zemědělství pozitivní neutrální neutrální 

SC D1.1: Zvýšit kvalitu životního prostředí v obcích a 
odstranění ekologické zátěže 

pozitivní neutrální neutrální 

SC D1.2: Zkvalitnit infrastrukturu zásobování vodou a čištění 
odpadních vod 

pozitivní neutrální neutrální 

SC D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků, posílení 
biodiverzity a adaptability na změny klima.  

pozitivní neutrální neutrální 

Prioritní oblast E: Spolupráce a partnerství pozitivní neutrální pozitivní 

SC E1.1: Rozvoj místního partnerství, spolupráce MAS s 
partnery na všech úrovních 

pozitivní neutrální pozitivní 

  


