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1. POPIS ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS A POPIS ZAHRNUTÍ KOMUNITY DO
TVORBY STRATEGIE
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období
2021 až 2027

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Kód obce Název obce

NUTS 4/LAU
ORP
1 (okres)

572250
572519
572632

Svitavy
Svitavy
Svitavy

Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová

Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy

Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová

572683
574325
577987
578266
578274
578282
578339
578380
578444
578690
578711
578789
578908
578975
578371
578762
572624

Březinky
Biskupice
Borušov
Dětřichov u Moravské
Třebové
Gruna
Dlouhá Loučka
Koruna
Křenov
Kunčina
Linhartice
Městečko Trnávka
Moravská Třebová
Rozstání
Rychnov na Moravě
Staré Město
Třebařov
Vranová Lhota
Malíkov
Slatina
Útěchov

Počet
Rozloha obce
obyvatel
(km2)
obce
125
3,309178
476
11,097151
175
11,065716
190
224
564
147
405
1389
619
1413
9948
238
619
1027
905
447
99
165
336

5,909627
10,371373
17,594351
2,049998
10,45739
22,659857
8,748272
50,286759
42,04837
7,402742
23,574852
24,747117
15,62057
14,072707
4,103507
3,986034
5,481901

574309 Bezděčí u Trnávky
Svitavy
Moravská Třebová
188
577871 Březina
Svitavy
Moravská Třebová
329
572284 Hartinkov
Svitavy
Moravská Třebová
52
578096 Chornice
Svitavy
Moravská Třebová
845
578142 Janůvky
Svitavy
Moravská Třebová
61
578151 Jaroměřice
Svitavy
Moravská Třebová
1174
578193 Jevíčko
Svitavy
Moravská Třebová
2801
578959 Víska u Jevíčka
Svitavy
Moravská Třebová
161
578991 Vysoká
Svitavy
Moravská Třebová
41
505391 Bělá u Jevíčka
Svitavy
Moravská Třebová
355
574333 Radkov
Svitavy
Moravská Třebová
116
578401 Mladějov na Moravě
Svitavy
Moravská Třebová
436
572292 Vrážné
Svitavy
Moravská Třebová
68
Území MAS MTJ celkem:
33 obcí
26 138
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+, stav k 31. 12. 2019

6,992959
11,633398
5,142109
14,227249
3,132893
22,061691
23,220711
3,663024
2,879356
9,69174
6,636017
9,265848
4,140713
417,2752
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (dále jen MAS MTJ) se nachází v malebné
a rozmanité krajině, do které zasahuje malou částí úrodné území Malé Hané (cca 360 m n. v.) a také
pohoří Hřebeč s vrchem Roh (660 m n. v.). Území MAS MTJ je periferní, leží v jihovýchodní části
Pardubického kraje, na hranici s krajem Olomouckým a Jihomoravským. Území MAS MTJ je totožné
s celým územím SO ORP Moravská Třebová. Území působnosti MAS MTJ tvoří celkem 33 obcí s 26 138
obyvateli (k 31. 12. 2019). Více než polovinu obcí v území tvoří obce do 1 000 obyvatel, z toho 15%
obcí s počtem obyvatel nad 500 do 1000, 27% obcí s počtem obyvatel do 500, 27% obcí s počtem
obyvatel do 200, 12% obcí s počtem obyvatel do 100. Obce s počtem obyvatel 1 500 tvoří 15% obcí
v území a dále je zde město Jevíčko se 3000 obyvateli a město Moravská Třebová s počtem obyvatel
cca 10 000. Počet obyvatel od roku 2016 na území MAS MTJ klesá. Rozdíl mezi roky 2016 a 2020 činí
deficit 343 obyvatel. Z důvodu nedostatku vhodných pracovních příležitostí, odcházejí z regionu mladí
vzdělaní lidé, což má vliv na zvyšování průměrného věku obyvatel (43 let). Dle věkového složení
obyvatelstva je na území MAS největší podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let (63 %), po té následují
obyvatelé nad 65 let (22 %) a nejnižší podíl obyvatel ve věku 0 -14 let (15 %). Podíl obyvatelstva
v produktivním věku pak odpovídá průměrným hodnotám za ČR.
Území MAS MTJ je charakteristické periferní venkovskou oblastí, menšími obcemi, nadprůměrnou
nezaměstnaností, stárnoucím obyvatelstvem a migrací mladých vzdělaných lidí do větších měst.
Území Moravskotřebovska a Jevíčska patří dlouhodobě k regionům s nejvyšším podílem
nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji. Ke konci roku 2020 činil podíl nezaměstnaných osob 4,7
%, což je nad krajským průměrem (2,90 %) a průměrem celé České republiky (4,00 %). V dalších letech
však lze předpokládat růst nezaměstnanosti ve všech ekonomických sektorech z důvodu celosvětové
pandemie, která výrazně zasáhla do ekonomiky celé České republiky i regionů.
Podnikatelská aktivita je v regionu pod krajským průměrem (čtvrtá nejnižší hodnota mezi ORP). K 31.
12. 2020 působilo v území MAS celkem 5 382 ekonomických subjektů. Ze statistiky aktivních
ekonomických subjektů vyplývá, že ekonomicky aktivních subjektů je na území méně než polovina
(2 568 subjektů). Nejvýznamnějším oborem v ekonomice území je zpracovatelský průmysl (388
subjektů), následuje velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel (405 subjektů)
a dále stavebnictví (383 subjektů). Mezi významné zaměstnavatele v území lze zařadit společnost
REHAU (výroba plastových dílů pro automobilový průmysl a stavebnictví) a ATEK (výroba plastových
dílů a celků pro automobilový průmysl). Dle sdělení ÚP a významných zaměstnavatelů struktura
obyvatelstva často neodpovídá jejich požadavkům na odbornost, místní zaměstnanci nemají
odpovídající kvalifikaci a vzdělání. Podniky musí zaměstnance dovážet z jiných území. Přitom podíl
nezaměstnaných osob je 4,7 %, bohužel v evidenci ÚP jsou většinou osoby pouze se základním nebo
nedostatečným vzděláním. Potřeba rekvalifikací a vzdělávání byla idenfitikována i v dotazníkovém
šetření pro veřejnost, zaměstnavatele, podnikatele a obce.
Dle studie Ministerstva práce a sociálních věcí území MAS MTJ spadá do oblasti sociálně vyloučených
lokalit. Nejvíce ohroženou oblastí se zvýšenou mírou vyloučení je město Moravská Třebová, které
začíná využívat soustředěnou pomoc v rámci KPSVL, zejména v sociální oblasti.
V území působí několik typů sociálních služeb. Většinu z nich poskytuje Charita Moravská Třebová.
Jedná se o služby např. pro občany s mentálním postižením – Denní stacionář Domeček; s lehkým
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mentálním postižením a chronickými duševními poruchami – Sociálně terapeutické dílny Ulita;
Komunitní centrum O krok dál – pro lidi s duševním onemocněním, pečovatelské služby pro lidi se
zdravotním a mentálním postižením; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby občanské
poradny a dále poskytuje služby pěstounským rodinám. Poskytovatelem sociálních služeb je také
město Moravská Třebová, které zřizuje Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, poskytuje
pečovatelské služby ambulantní i terénní. V městě Jevíčko působí Středisko pečovatelské služby, které
poskytuje ambulantní i terénní služby převážně na území Jevíčska. V Jaroměřicích je zřízen Domov na
Kalvárii poskytující domov pro starší seniory s výraznou potřebou pečovatelské služby.
V oblasti školství je na území MAS MTJ v 18 obcích zřízeno celkem 19 MŠ, 13 ZŠ, 1 Speciální MŠ, ZŠ
a praktická ZŠ, 1 ISŠ, 2 gymnázia a 1 Vojenská SŠ a VOŠ MO. Síť MŠ a ZŠ v území je poměrně hustá
a kapacita je dostatečná. Neformální a zájmové vzdělávání zastupují 2 ZUŠ a 1 DDM. Kvalita
vybavenosti škol je různorodá, stejně jako jejich potřeby pro rekonstrukce budov a vnitřních prostor.
V rámci projektu MAP II se pedagogové učí vzájemné spolupráci, výměně zkušeností ve vzdělávacích
tématech a tím kvalita výuky postupně stoupá. Menším školám však chybí modernější pomůcky do
výuky a velkým problémem je zastupitelnost a nedostatek kvalitních pedagogů. Je také třeba posílit
vzájemnou spolupráci se zřizovateli, kteří často chtějí udržet školu v obci, ale neumí využít samotný
potenciál školy v místě. Úroveň vzdělanosti obyvatel v území MAS se pomalu zvyšuje, ale pro potřeby
některých zaměstnavatelů je nedostatečná.
Z dotazníkového šetření mezi veřejností a rozhovory se starosty vyplynulo, že v území je nedostatek
odborných lékařů, zubařů, pediatrů. Přesluhující lékaři odchází do důchodu a neexistuje adekvátní
náhrada, přestože obce nabízí různé benefity. Četnost zubařů a některých ambulancí je na počet
obyvatel v území malá. Věkový průměr lékařů je vyšší a do budoucna hrozí riziko absence důležitých
lékařů v území (zubaři, praktici, gynekologie, ORL a další). Kromě měst – Moravská Třebová a Jevíčko,
vesnické zdravotní středisko udržuje v provozu prozatím obec Městečko Trnávka, Staré Město
a v omezené míře obec Březina.
Potřeba vybudování Infrastruktury a vybavenosti obcí je na území MAS MTJ jednou z priorit, na kterou
se většina zástupců obcí a veřejnost odkazuje. Problémem většiny malých obcí je stále nedořešené
vypouštění odpadních vod, a s tím spojené investice do výstavby kanalizace a ČOV. V současné době
probíhá ve větší míře na území výměna vodovodních řadů a posilování elektrické sítě. Rekonstrukce
jsou však potřeba také v rámci veřejného osvětlení a rozhlasů. Průběh školního roku 2020/2021 odhalil
také velkou potřebu zvýšení internetového signálu v obcích téměř na celém území MAS MTJ. Nároky
na internetovou infrastrukturu se neustále zvyšují a do budoucna je třeba řešit vysokorychlostní
připojení k internetu. Veřejná prostranství v obcích jsou udržovaná v závislosti na možnostech dané
obce. Obce průběžně investují nejen do drobných a kulturních památek, ale také do venkovního
mobiliáře, zeleně atd. Veřejné budovy (obecní úřady a další obecní domy) však potřebují rekonstrukce,
ať jejich zateplení, opravy střech, výměny oken či řešení jejich vytápění, v neposlední řadě také výměnu
zastaralého vybavení v menších obcích. Stejné je to také se službami. V malých obcích byl uzavřen
obchod, někde nefunguje ani pohostinství, chybí komunitní a školicí centra. Lidé se nemají kde scházet
a vzdělávat, což se odráží v nedostatečné kvalitě života.
Na území MAS MTJ se nachází relativně hustá síť komunikací různého typu. Komunikace I – III. třídy
jsou ve vlastnictví kraje a na některých úsecích v posledních letech probíhala rekonstrukce. Každá obec
se však potýká s rekonstrukcemi místních komunikací a chodníků či se zřízením bezpečnostních
dopravních prvků. V celém regionu chybí infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Z dotazníkových
6

šetření vyplynulo, že 75 % respondentům chybí v území cyklostezky (Dotazníkové šetření, jednání
DSO Regionu MTJ). Upozorňují na to, že bezpečnost jízdy na kole po silnicích v regionu je rok od roku
horší. Dostupnost veřejné autobusové dopravy je při hlavních tazích dostačující. Problém mají spíše
odlehlejší vesnice, kam autobus zajíždí pouze dvakrát denně. Velmi špatná je návaznost dopravy mimo
území MAS MTJ a do sousedních krajů. Což je v době, kdy je potřeba snižovat CO2 a ostatní emise,
velký problém. V dnešní době nelze bydlet na vesnici bez automobilů a zajistit běžný chod rodiny.
V oblasti životního prostředí lze konstatovat, že kvalita ovzduší je dle dostupných zdrojů průměrná,
k dočasnému zhoršení dochází vždy v zimních měsících vlivem spalování tuhých a nekvalitních paliv,
a to často v důsledku zdražování plynu a elektřiny. Kvalita životního prostředí se však v regionu pomalu
zlepšuje. V území MAS jde především o smíšenou zemědělskou a lesní krajinu, ve které přibývá
obnovených lesů a pastvin, ale chybí malé vodní toky, mokřady a opatření k zadržování vody v krajině.
Koeficient ekologické stability stagnuje. Region by v případě rychlého hospodářského růstu mohl mít
problémy v oblasti energetiky a zásobování zdroji. V současné době a v dalších letech je nutné zaměřit
pozornost na změnu klimatu, která se projevuje značnými výkyvy počasí (sucho, přívalové deště, silné
větry). Do dalších let bude důležité kvalitní strategické plánování, adaptační strategie, adaptační
a mitigační opatření, snižování produkce CO2 a zavedení opatření směřující k uhlíkové neutralitě.
V regionu nejsou dostatečně využívané obnovitelné zdroje energie.
Občanská a technická vybavenost se v menších obcích zhoršuje - rušení obchodů, pošt, hospod nebo
snaha aby tyto služby zajišťovaly obce, zhoršující se dostupnost zdravotnické péče, která je zejména
pro starší obyvatele klíčová, menší nabídka kulturního vyžití, zhoršený stav dopravní infrastruktury.
Občanská vybavenost je tak soustřeďována do větších měst a obcí, čímž v menších obcích ubývají
pracovní příležitosti, dochází k vylidňování a tím i k nepříznivé skladbě obyvatelstva a postupnému
snižování počtu obyvatel v obcích. Co do počtu dokončených bytů se řadí Moravskotřebovsko
a Jevíčsko mezi ORP s výrazně podprůměrnou výstavbou.
Kulturní, společenské a sportovní aktivity jsou ve většině obcí na dobré úrovni. Občané mají možnost
využívat téměř v každé obci knihovnu. Vybavení malých obecních knihoven však není dostatečné.
Chybí čtenářské zázemí, digitální technika a další technické vybavení. Pokud už je v obci nějaká
klubovna či prostor pro volnočasové aktivity, vybavení často neodpovídá potřebám daného spolku. Za
volnočasovými aktivitami musí děti dojíždět zpravidla do větších obcí, kde je více možností výběru.
V území chybí také větší kino, letní kino, krytý bazén či multifunkční sportoviště pro veřejnost. V území
chybí multifunkční komunitní a vzdělávací centra.
Z hlediska cestovního ruchu se na území MAS MTJ nachází několik zajímavých památek – zámek
v Moravské Třebové s památkovou zónou, rozhledna Pastýřka, zřícenina hradu Cimburk, Kalvárie
v Jaroměřicích, věž v Jevíčku a mnoho dalších, spíše přírodních zajímavostí. V posledních letech mírně
vzrostl počet ubytovacích služeb, ale jejich kapacita stále není dostatečná. Do oblasti rozvoje
cestovního ruchu zasáhla opatření spojená s COVID-19. Cestovní ruch má v území velký nevyužitý
potenciál, nejsou zde žádné atraktivní doprovodné služby k cestovnímu ruchu (např. půjčovny kol,
loděk…..). Víkendové otevírací doby cukráren, restaurací, TIC jsou velmi krátké. Je třeba využít všech
možností pro zlepšení atraktivity regionu pro návštěvníky a navázat aktivní spolupráci mezi
jednotlivými aktéry a podpořit vznik nových pracovních míst.
V území fungují DSO Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko, DSO Malá Haná (pouze obce Městečko
Trnávka, Jaroměřice, Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky a Rozstání) a DSO v rámci skupinových
vodovodů.
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1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Území MAS MTJ je stejné jako v předchozích letech, nedošlo k žádné změně. Území MAS MTJ přesně
kopíruje SO ORP Moravská Třebová a nachází se v jihovýchodním cípu Pardubického kraje.
Jedná se o území periferní, na hranici 3 krajů.

Obrázek 1 Umístění území MAS MTJ v mapě ČR

Obrázek 2 Mapa územní působnosti MAS MTJ v kontextu regionů NUTS II, rok 2021
Zdroj: NS MAS ČR + vlastní zpracování
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1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
Společnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (dále jen MAS MTJ) byla založena základě
impulzu některých starostů a jejich iniciativy k zapojení aktivních občanů, podnikatelů, zemědělců
a NNO. Tím vzniklo místní partnerství a 15 zakladatelů v roce 2006 založilo MAS MTJ bez finanční
spoluúčasti. Zakladatelé jsou dodnes ve stejném složení. Následně od roku 2009 realizovala MAS svoji
první rozvojovou strategii s cílem podpořit harmonický rozvoj celého území a napomoci jeho rozvoji.
Pro splnění podnínek Standardizace vydaných MZe ČR došlo ze strany zakladatelů v roce 2014 ke
změně zakládací listiny a vytvoření vnitřní organizační složky obecně prospěšné společnosti, která má
název Místní akční skupina. Tato složka má nejvyšší orgán Partnerskou schůzi, rozhodovací orgán
Představenstvo, výběrový orgán Výběrovou komisi a kontrolní orgán Kontrolní komisi.
Kancelář řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Bc. Miroslava Šejnohová, která pracuje v MAS
již od roku 2009 a vytvořila od roku 2014 stabilní manažerský tým.
V roce 2015 získala MAS Osvědčení o standardizaci, následně v roce 2016 podala žádost o podporu
integrované strategie (SCLLD byla schválna 28. 6. 2017). Na základě schválené strategie byly v MAS
stanoveny a schváleny IP a preferenční kritéria. Následně byly vyhlášeny výzvy a žadatelům z území
MAS MTJ bylo umožněno čerpat prostředky z Integrovaného regionálního programu (33 230,2 tis. Kč)
z Programu rozvoje venkova (po navýšení alokace v roce 2020 celkem 34 475,7 tis. Kč) z operačního
programu Zaměstnanost (12 000,00 tis Kč). MAS podporuje udržitelné projekty z celého území, k 1. 6.
2021 bylo podpořeno 144 žadatelů.
Území působnosti MAS MTJ v programovém období 2014 – 2020 zahrnuje 31 obcí a 2 města. Území
působnosti se pro období 2021 – 2021 nemění, je stabilní již od roku 2006.

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby
SCLLD
MAS MTJ započala přípravu podkladů do nové strategie již při zpracování Evaluační zprávy mid term
a při aktualizaci strategie CLLD_16_01_005 rozšířením o článek 20 v roce 2020. Současně probíhala
animace území a zjišťování aktuálních potřeb, které byly následně projednány ve fokusních skupinách
a při jednáních se zástupci obcí. Pro zapojení komunity bylo využito i možnosti setkávání cílových
skupin v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání a v rámci realizace dvou klíčových projektů MAS na
pořádání příměstských táborů. Zjištěné potřeby, slabé a silné stránky území, byly následně ověřeny
i v elektronickém dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 401 respondentů. Výsledky
dotazníkového šetření potvrdily potřebu intenzivně rozvíjet naše periferní území (hospodářsky
a sociálně ohrožené území) ve všech oblastech, aby došlo ke snižování disparit v porovnání se
sousedními vyspělejšími regiony.
Do přípravy strategie byli zapojeni:
Zástupci měst a obcí, podnikatelé, zemědělci, zástupci škol a školských zařízení, zástupci sociálních
služeb a sociální oblasti, NNO, aktivní senioři, zástupci dětí, mládeže a rodičů.
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS
Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor /
jednání u kulatého stolu
Dotazníkové šetření v území (web MAS MTJ)
Veřejné projednání návrhu strategie
Projednání koncepční části SCLLD rozhodujícím
orgánem MAS
Schválení koncepční části SCLLD Partnerskou
schůzí MAS
Zdroj: vlastní zpracování

Datum (období) provedení
1. 6. 2020 – 30. 9. 2020
7. 8. 2020, 11. 8. 2020, 14. 12. 2020,
13. 5. 2021, 3. 6. 2021
6. 4. 2021 – 21. 5. 2021
7. 6. 2021
10. 6. 2021
24. 6. 2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Veškeré informace o průběhu a procesu zpracování strategie CLLD jsou k dispozici na webových
stránkách MAS: http://masmtj.cz/clld-2021--2027

2.

ANALYTICKÁ ČÁST

2.1. Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS
Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb

1.
Zlepšení podmínek pro ekonomickou stabilitu regionu
Dílčí potřeba 1A: Potřeba rozvoje podnikatelské a zemědělské činnosti v území
Území MAS MTJ je venkovská oblast se silnou zemědělskou tradicí. V minulých desetiletích v území
hospodařily hlavně velké zemědělské podniky, bez výroby regionálních produktů. Poslední roky
vznikají i malé rodinné farmy, které je potřeba podpořit v jejich udržitelném hospodaření. Z důvodu
stárnutí obyvatelstva a odchodu silných ročníků do starobního důchodu je důležité udržet v regionu
tradiční řemesla a rodinné farmy. Je potřeba zajistit možnost rozvoje stávajícím, začínajícím a
mladým podnikatelům (v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a v nezemědělských
činnostech). Na rozvoj v těchto oblastech navazuje i podpora cestovního ruchu v městech a obcích,
který má v současné době velký nevyužitý potenciál.
Naplněním této potřeby bude v regionu fungovat kvalitní a moderní zemědělská a lesnická výroba,
v regionu bude provozovat svoji činnost dostatek podnikatelů i v nezemědělských oblastech, kteří
budou nabízet kvalitní výrobky a služby.
Dílčí potřeba 1B: Udržení mladých vzdělaných obyvatel v území prostřednictvím vhodného
zaměstnání
Na území MAS MTJ dochází každoročně k poklesu obyvatel. Pokles obyvatel je způsoben především
odlivem mladých vzdělaných lidí, kteří nemohou v regionu najít odpovídající zaměstnání. Území
MAS MTJ je charakterizováno jako zcela venkovské území, kde většina obcí má méně než 1 tisíc
obyvatel. K úbytku obyvatel dochází také z důvodu stárnutí populace.
V oblasti zaměstnanosti vyplynula z rozhovorů, animace území a dotazníkového šetření potřeba
modernizace vybavení, zařízení, budov a zázemí, dále vzdělávání zaměstnanců a managementu,
rekvalifikace zaměstnanců, propagace a spolupráce s městy a obcemi. Zájem je i o podporu
mladých zemědělců a nastupující generace po odchodu vlastníků farem do starobního důchodu.
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V území je důležité se zaměřit na všestrannou podporu rozvoje podnikání, tradičních řemesel, odbyt
místní produkce, zmodernizování výroby a vybavení, nové technologie a inovaci v oblasti služeb a
řemesel vedoucí k lepší konkurenceschopnosti na trhu. Investice směřovat jak k zakládání nových
podniků a provozoven (vč. sociálních), tak i k podpoře podniků již existujících. Důraz je nutné klást na
vznik pracovních míst, rozvoj služeb, podporu sociálního začleňování, snižování chudoby či usnadnění
diverzifikace. Region bude v příštích letech usilovat o zajištění větší nabídky pro kvalifikované
pracovní síly. Na jedné straně dochází k odlivu mladých vzdělaných lidí do velkých měst a na druhé
straně v regionu chybí služby statika, psychologa, psychiatra, energetického a účetního auditora, je
zde málo odhadců nemovitostí, projektantů a dalších odborníků. Je třeba se zaměřit i na stáže a
praxe studentů v regionu.
Naplněním potřeby předpokládáme snadnější návrat mladých VŠ vzdělaných lidí, na pozice v
regionu. Podporou podnikatelské činnosti v různých odvětvích – zemědělství, výroba, služby vzroste ekonomická síla regionu a tím i jeho atraktivnost pro mladé. Prorodinná politika regionu
(pomoc mladým rodičům) pak zajistí stabilitu regionu.
Dílčí potřeba 1C: Řešení začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením
Dalším problémem je potřeba řešení situace osob ohrožených sociálním vyloučením. Vhodnou
možností je podpora NNO a sociálních podniků, kteří umí vytvořit podmínky pro zaměstnání osob
obtížně zaměstnatelných na trhu práce formou metodické pomoci a spolupráce s ostatními
zaměstnavateli včetně vytvoření tréninkových pracovních míst.
Naplněním potřeby dojde k rozšíření nabídky pracovních míst, zvýšení adaptability pracovní síly,
postupné začlenění sociálně znevýhodněných osob na trh práce.
Dílčí potřeba 1D: Rozvoj cestovního ruchu a doprovodných služeb
Území MAS MTJ nevyužívá dostatečně svého potenciálu v oblasti cestovního ruchu. V území se
nachází významné a zajímavé památky či jiné turistické cíle (zámek, muzea, rozhledna Pastýřka,
Cimburk, Hřebeč, naučné stezky, jevíčská věž, Kalvárie v Jaroměřicích a další), nicméně chybí jejich
dostatečná propagace. Problémem jsou také nedostatečné doprovodné služby – občerstvení,
restaurace, ubytování, chybí různé typy půjčoven kol a koloběžek, chybí cyklostezky a další možnosti
atraktivního vyžití. Četnost služeb je malá, víkendové otevírací doby neodpovídají potřebám turistů.
TIC jsou o víkendu zavřená. Chybí spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti cestovního ruchu.
Podporou cestovního ruchu se rozšíří nabídka doprovodných služeb – občerstvení, ubytování a
další služby jako např. půjčovny kol, koloběžek. Obnovením a rekonstrukcí turistických cílů –
památek, muzeí, přírodní zajímavosti a dalších cílů – dojde k zatraktivnění regionu jako celku
s možností rovnocenných nabídek k turismu jako v sousedních regionech. Navázáním spolupráce
a partnerství dojde k synergickým efektům.
2.
Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury v obcích
Dílčí potřeba 2A: Rozvoj infrastruktury v oblasti školství
Na území 18 obcí MAS MTJ je celkem 11 mateřských škol, 8 spojených základních a mateřských škol
a 5 základních škol, 1 speciální základní a mateřská škola, 2 ZUŠ, 1 SVČ – DDM Moravská Třebová,
Gymnázium Jevíčko, Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová, ISŠ Moravská
Třebová a Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. Síť MŠ a ZŠ je poměrně
hustá a kapacita těchto škol je dle demografických prognóz prozatím dostatečná.
I přes částečné využití současných dotačních podpor (IROP, PRV, Šablony, MAP a další programy
MŠMT) je stále mnoho škol, které vyžadují rekonstrukci a modernizaci budov, zahrad či vytváření
podnětného prostředí. Jedná se převážně o rekonstrukce budov MŠ a ZŠ a jejich zahrad, hřišť zateplení budov, bezbariérovost, obnovu oken, střech, rekonstrukce jídelen, sociálního zařízení,
využití venkovního prostoru ZŠ a MŠ pro vzdělávací účely, pohybové aktivity, atd. Dále se ZŠ a MŠ
potýkají s nedostatečným rozvíjením podnětného prostředí - odborné učebny, moderní pomůcky do
výuky, moderní metody, podpora pedagogů a ředitelů škol formou prohlubování kvalifikace
a posílení leadershipu vedoucích pedagogických pracovníků. Online výuka poukázala také na
potřebu vybavení škol digitálními technologiemi a zajištění konektivity. Zvláště pak v MŠ je třeba
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pedagogy podpořit ve zdokonalování v používání digitálních technologií. Dalším důležitým bodem ve
školství je podpora vedoucí ke snížení nerovnosti v kvalitě škol. V území úplně chybí pedagogickopsychologická poradna, rodinné poradny a další odborná pomoc pro zlepšení psychické pohody ve
školách i v rodinách.
Dalším důležitým bodem je podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.
Smysluplné trávení volného času přispívá k rozvoji osobností dětí, rozvoji potenciálu a nadání dětí i
dospělých. Organizace poskytujících zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání potřebují
finanční prostředky na rekonstrukce a modernizaci vybavení, ale také na nákup potřebných pomůcek
ke zkvalitnění svého zázemí a prostor k výuce – učebny, klubovny a zázemí. V oblasti celoživotního
vzdělávání chybí samostatné prostory, v území není školicí a vzdělávací středisko, je zde
nedostatečná nabídka a dostupnost celoživotního vzdělávání. Důležitá je podpora spolupráce všech
vzdělávacích subjektů v území, ale také zřizovatelů, rodičů, aktivních důchodců a ostatní veřejnosti
v oblasti vzdělávání.
Naplněním potřeby dojde ke zlepšení zázemí školských subjektů a tím k vytvoření podnětného
prostředí ve školách. Posílí se podpora pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků.
Podporou celoživotního vzdělávání dojde k rozšíření možností při uplatnění na trhu práce,
podnikání, zlepšení managementu, vzniknou nové služby.
Dílčí potřeba 2B: Rozvoj infrastruktury v oblasti sociálních služeb
Obyvatelstvo v území MAS MTJ stárne, je zde SVL a s tím souvisí i potřeba zajištění sociálních služeb
ambulantní i terénní formou včetně dostatečné infrastruktury. Aktuálně je pokrytí území sociálními
službami nedostatečné. Chybí meziobecní spolupráce a společný plán rozvoje sociálních služeb pro
celé území (na tuto potřebu navazuje opatření D 4.1.4). V území je nedostatek dostupného sociálního
bydlení, bydlení pro matky s dětmi, nocleháren, tréninkových míst. Zcela chybí infrastruktura pro
chráněné bydlení, odlehčovací služby, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a pro
seniory. Je třeba provést rekonstrukce a modernizaci stávající infrastruktury a vybavení sociálních
služeb, sociálně terapeutických dílen včetně jejich zázemí a zahrad. Dále je třeba obnovit vozový
park pro terénní sociální služby.
Podporou v oblasti sociálních služeb dojde ke zkvalitnění a rozšíření stávající sociální
infrastruktury a navazujících služeb a dále ke vzniku nových potřebných služeb, např. typu
aktivizačních programů, mentoringu, inovativních metod práce, řešení post-covidových problémů
a zejména řešení nedostatečné infrastruktury sociálního bydlení, chráněného bydlení a
odlehčovacích služeb.
Dílčí potřeba 2C: Zkvalitnění infrastruktury v oblasti zdravotnictví
V území se nachází Nemocnice následné péče, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. V budově
nemocnice se nachází ambulance praktických a dětských lékařů a odborné ambulance (gynekologie,
oční, ORL, chirurgie, urologie, kardiologie, diabetologie). Na území MAS MTJ je několik soukromých
ambulancí praktických lékařů, dětských lékařů a zubařů. Celkový počet a vyšší věk praktiků, zubařů
a dalších odborných lékařů do budoucna přináší velký problém se zabezpečením kvalitní lékařské
péče v regionu, a to i přesto, že se na území města Moravská Třebová staví nová budova nemocnice
následné péče s novými ambulancemi. Již v současné době se region potýká s nedostatkem zubařů,
praktických lékařů, pediatrů a dalších odborných lékařů (není zde psychiatr, psycholog). V regionu
jako takovém je třeba podpořit a vzbudit zájem mladých lékařů o práci v soukromých ordinacích. Je
třeba podpořit obce v možnostech nabídky pro mladé lékaře (snížený nájem za ordinaci, zvýhodněná
nabídka obecního bytu či pozemku atd.). Bez podpory mladých lékařů nebudou mít v blízké
budoucnosti obyvatelé našeho regionu dostupnou a kvalitní lékařskou péči.
Naplněním potřeby dojde k lepší dostupnosti lékařské péče pro obyvatele území MAS MTJ. Rozšíří
se nabídka odborných ambulancí, obyvatelé nebudou muset dojíždět za odbornou lékařskou péči
do okresních, v určitých případech i krajských měst.
Dílčí potřeba 2D: Zkvalitnění veřejné správy
Území MAS MTJ přesně kopíruje území SO ORP Moravská Třebová, které zahrnuje 33 obcí s vlastními
samosprávami, z toho 15 obcí řídí neuvolnění starostové a 12 obcí spravuje i svoje místní části a
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osady. Ke zkvalitnění veřejné správy je identifikována potřeba pravidelného vzdělávání úředníků, ale
také zástupců samosprávy – starostů a členů zastupitelstva. Pro další rozvoj je nutná meziobecní
spolupráce nejen v rámci regionu. Nabývání a získávání zkušeností, schopnost reagovat na změny
nejen v legislativním procesu, zefektivní práce veřejné správy, ale i rozvoje regionu.
Podporou realizace opatření, které povedou ke zvýšení pravidelného vzdělávání úředníků a
zástupců samosprávy dojde ke zkvalitnění veřejné správy a samosprávy. Rozšíření povědomí v
legislativních, ekonomických, strategických a dalších oblastech přináší pohled na vedení obce či
úřadu jako celku. Dojde pak také k rozšíření spolupráce mezi úřady i obcemi samotnými a tím ke
společnému rozvoji regionu.
Dílčí potřeba 2E: Zkvalitnění infrastruktury a vybavenosti v obcích
Pro kvalitní život v obcích je zapotřebí modernizace stávající a vybudování chybějící infrastruktury.
V současné době obce postupně a etapovitě rekonstruují své vodovodní řády. Kanalizaci s ČOV má
polovina obcí na území MAS MTJ. Bez dotační podpory je pro malé obce výstavba kanalizace a ČOV
nedostupná. Plynofikováno je 17 obcí. Většina obcí v nedávné době a za pomoci dotačních
prostředků realizovala modernizaci obecních rozhlasů či veřejného osvětlení. Potřeba modernizace
technické infrastruktury se týká všech obcí a měst na území MAS MTJ. Problémem v regionu je
dostupnost mobilního a internetového signálu v dostatečné rychlosti. Především v době uzavření
škol a home-office byl problém se slabým signálem v kopcovitých částech regionu.
V regionu dále byla identifikována potřeba rekonstrukcí a oprav veřejných budov (budovy obecního
úřadu a ostatní budovy v majetku obce – zateplení, střechy, modernizace vybavení budov,
rekonstrukce sociálního zařízení atd.) a modernizace veřejných prostranství – návsi, náměstí, ulic,
odpočinkových zón, parků, atd.
Z dotazníkových šetření a pracovních skupin byla dále definovaná potřeba zkvalitnění občanské
vybavenosti a navýšení počtu stavebních míst. Veřejnost vyjádřila potřebu po zázemí pro sport:
rekonstrukce stávajících či vybudování nových sportovišť, multifunkčních hřišť, dovybavení dětských
hřišť. Vytvoření podmínek pro obnovu či udržení služeb v obcích - obchody, místních restaurací atd.
To je také důležité pro budování sociálních kontaktů a vztahů v obci.
Naplněním potřeby dojde ke zkvalitnění podmínek pro život v obcích na území MAS MTJ a zejména
malých obcí, které jsou na tomto území většinově zastoupeny. Kvalitní občanská vybavenost a
moderní technická infrastruktura napomáhá k výběru místa bydlení mladých rodin a udržení
mladých vzdělaných lidí v regionu.
3.
Zvýšení kvality dopravní infrastruktury a bezpečnost na komunikacích
Dílčí potřeba 3A: Obnova a rekonstrukce komunikací
Územím MAS MTJ vede 41 úseků silnic III. třídy, 6 úseků silnice II. třídy a 1 silnice I. třídy. V posledních
letech docházelo k investicím do rekonstrukcí některých úseků silnic II. i III. třídy a k opravám mostů.
Nicméně stále je třeba investovat do oprav komunikací. Místní komunikace ve vlastnictví obce jsou
opravovány sporadicky. Menší obce nemají dostatečné množství finančních prostředků na
kompletní rekonstrukce místních komunikací. Z dotazníkového šetření, které bylo určeno pro
veřejnost a pro zástupce obcí, byla označena jako největší potřeba investice do dopravní
infrastruktury a její bezpečnosti.
Naplněním potřeby dojde k obnově místních částí komunikací či komunikací v intra i extravilánu
obcí. Komunikace budou bezpečnější pro účastníky dopravního provozu.
Dílčí potřeba 3B: Zvýšení bezpečnosti v dopravě
V některých obcích stále chybí chodníky nebo jsou ve velmi špatném stavu. Na komunikacích chybí
bezpečností prvky – radary, přechody. Každá obec se potýká s nedostatkem parkovacích míst.
V celém regionu chybí cyklostezky a infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Rodiče mají obavy
pouštět děti do sousední obce na kole (škola, kamarádi). Dospělí chtějí využívat cyklodopravu
k nákupům, do zaměstnání či k volnočasovým aktivitám, ale po frekventovaných komunikacích je to
velmi nebezpečné.
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Naplněním potřeby dojde k bezpečnosti chodců i cyklistů v regionu. Výstavbou cyklostezek se zvýší
dostupnost firem, škol, kroužků i obchodů pro občany bez vazby na jediné auto v domácnosti.
Budou tak vytvořeny podmínky pro snížení automobilové dopravy a nebude muset docházet
k rozšíření parkovacích míst v obcích. Realizací bezpečnostních prvků na komunikacích se zvýší
bezpečnost pro každého účastníka silničního provozu.
Dílčí potřeba 3C: Snížení individuální automobilové dopravy
Veřejná hromadná doprava – autobusová a železniční. Po dvou letech byla ukončena MHD
v Moravské Třebové. Železniční doprava pravidelně funguje pouze na trase Moravská Třebová –
Česká Třebová. V opačném směru Moravská Třebová – Chornice pouze o víkendu a nemá už žádnou
návaznost do sousedních regionů, trať je nevyužitá, což je důsledek „optimalizace“ dopravy.
Počet spojů v autobusové dopravě je dostatečný pouze na hlavních tazích. Do odlehlejších obcí je
spojení problematické, často jen 2x denně. Na autobusových zastávkách chybí bezbariérová
nástupiště, přístřešky, elektronické jízdní řády a někde také osvětlení. Za posledních 10 letech
vzrostl počet automobilových prostředků v domácnostech, hlavně pak na menších vesnicích, kde je
problém bez vlastního dopravního prostředku dojet do zaměstnání, na nákup, k lékaři či do škol.
Naplněním potřeby dojde ke zpřístupnění veřejné dopravy i do odlehlých míst regionu, úpravami
jízdního řádu autobusů, které budou korespondovat se začátky pracovní doby firem, ordinačních
hodin lékařů či začátkem školy = budou vyhovovat potřebám většiny občanů a vytvoří se tak
podmínky pro snížení automobilové dopravy, a tím také k omezení emisí (včetně CO2).
4.
Zvýšení kvality životního prostředí
Území MAS MTJ je sice periferním územím na hranici 3 krajů, ale území protíná páteřní komunikace
R-35 se silným provozem. Velkým rizikem pro zhoršení kvality ŽP v následujících letech je vybudování
dvou dálnic, které budou území protínat. Jedná se o D35 a D43.
Do části území MAS MTJ zasahuje tzv. Malá Haná, která je typická velkými půdními bloky, malým
množstvím remízků a alejí a uměle narovnaným vodním tokem. Celé území MAS MTJ má nedostatek
malých vodních toků, rybníčků, mokřadů a různých opatření k zadržování vody v krajině. Jedná se
o území ohrožené důsledkem sucha, v suchých letech mělo několik obcí problém zajistit pro občany
zásobování pitnou vodou. V území ještě neproběhly všechny KPÚ a zbývá realizovat velké množství
opatření. V území je málo ovocných sadů, málo původních odrůd, chybí aleje a polní cesty. Krajina je
málo prostupná.
S kvalitou životního prostředí souvisí černé skládky, které se stále objevují a také kvalitní třídění
odpadů a jejich recyklace. Je potřeba se zaměřit i na vzdělávání občanů podniků i veřejné správy na
oblast správného třídění odpadů, ochrany životního prostředí, využívání čistých energií
a nastartování komunitní energetiky.
Realizací opatření dojde ke zlepšení stavu životního prostředí, zvýšení biodiverzity, zavedení
opatření k zadržování vody v krajině, využívání protierozních opatření, nové výsadbě stromů
v lesích i ve volné krajině. Bude více využíváno obnovitelných zdrojů energie, dojde k lepšímu
třídění odpadů a vzdělávání občanů v oblasti zlepšení stavu životního prostředí.
5.
Podpora aktivního života v obcích
Aktivní život v obcích zabezpečují neziskové organizace, spolky a ve městech kulturní služby.
V malých obcích jsou to převážně sbory dobrovolných hasičů, myslivci, včelaři a donedávna také
místní pobočky Českého červeného kříže. Sportovní život v obcích je závislý na sportovních klubech
(převážně v Moravské Třebové a Jevíčku) a organizaci Sokol. Problémem všech spolků
zabezpečujících sport a volnočasové aktivity je nedostatečné vybavení kluboven i venkovních
areálů, zvyšující se věk členů spolků a klesající zájem mladých lidí. Některým obcím chybí vnitřní
prostory pro konání kulturních a společenských akcí nebo je potřeba tyto prostory rekonstruovat,
případně dovybavit a rekonstruovat vnější kulturní areály. Z oblasti sportu je v regionu poptávka
po multifunkčním sportovním hřišti či sportovním středisku. V případě stávajících hřišť je třeba
dovybavit prostory kabinkami a potřebným sociálním zařízením či doplnění herních prvků pro děti.
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Na území MAS MTJ je téměř 98% obcí, které zřizují knihovny. Stále existuje mnoho obecních
knihoven, které se potýkají s nedostatečným vybavením nebo prostory.
V území chybí také komunitní a vzdělávací centrum, které by zajišťovalo aktivity pro různé věkové
skupiny. Potřebu vzdělávacích aktivit vyjádřili respondenti většiny oblastí dotazníkového šetření.
Podpoře aktivního života v obcích ve všech oblastech, přispěje intenzivnější meziobecní spolupráce,
koordinace aktivit a hromadná podpora spolků a organizací zajišťující kvalitní trávení volného času
obyvatel všech věkových skupin.
Jednou z dalších možností, jak udržet aktivní život v obcích, je společná propagace činnosti
organizací, spolků a obcí.
Naplněním potřeb v oblasti zajištění aktivního života v obcích dojde k zajištění pokračování nejen
spolkové činnosti v obcích, ale také ke zvýšení kvality nabídky a četnosti aktivit – sportu,
volnočasových a kulturních a společenských aktivit. V rámci podpory meziobecní spolupráce a
síťování dojde k častějšímu kontaktu občanů a větší pospolitosti.
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3. STRATEGICKÁ ČÁST
3.1 Strategický rámec
Pro dosažení vize MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko byly stanoveny 4 strategické cíle, které byly
definovány na základě Analýzy rozvojových potřeb. Území MAS MTJ je územím periferním, pomalu se
rozvíjejícím, kde je třeba cíleně podporovat všechny oblasti a tím zvyšovat kvalitu dostupnosti nejen
pracovních příležitostí, ale také služeb, školství, zdravotnictví, bydlení i oblasti aktivního života ve
zdravém prostředí. Na každý strategický cíl navazuje 1 – 6 specifických cílů, které jsou definovány
konkrétními návrhy na jejich plnění – tzv. opatřeními.

3.1.1 Vize
Území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko je atraktivním a bezpečným regionem s kvalitním
životním prostředím nabízející obyvatelům příznivé podmínky pro život na venkově prostřednictvím
dostupné infrastruktury a vybavenosti obcí, kvalitního zdravotnictví, vzdělávání a poskytování
potřebných služeb. V regionu jsou zhodnocovány místní zdroje, rozvíjí se udržitelná a stabilní
ekonomika poskytující zaměstnání významné části místních obyvatel. Region plně využívá svého
lidského, podnikatelského, kulturního a rekreačního potenciálu a umí ho využít ke zlepšení kvality
života všech obyvatel, rodin i turistů.

3.1.2 Strategické cíle
Na základě analýzy území a definice rozvojových potřeb byly stanoveny 4 strategické cíle:
Strategický cíl

Indikátory

A: EKONOMICKY STABILNÍ REGION

Počet zrealizovaných projektů

B: KVALITNÍ A DOSTUPNÁ INFRASTRUKTURA

Počet zrealizovaných projektů

C: ČISTÝ A ZDRAVÝ REGION

Počet zrealizovaných projektů

D: AKTIVNÍ A SPOKOJENÝ REGION

Počet zrealizovaných projektů

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Každý strategický cíl je podrobněji rozepsán do specifických cílů. Strategický rámec je definován 11
specifickými cíli, které jsou rozklíčované do 29 opatření s konkrétními aktivitami.
Strategický cíl A
EKONOMICKY STABILNÍ REGION

Specifický cíl A 1.1 Rozvoj podnikání na venkově
Rozvojová potřeba 1: Zlepšení podmínek pro ekonomickou stabilitu regionu
Opatření A 1.1.1 Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření A 1.1.1
 Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností
 Podpora tradiční, místní i moderní výroby
 Podpora zpracování místních produktů, zavedení regionální značky kvality
 Podpora vzniku pracovních míst
 Realizace inovativních podnikatelských aktivit, zavedení nových technologií a inovací
 Podpora sociálních podniků, prostupné zaměstnávání, tréninková místa
 Zavedení cirkulární ekonomiky
Rozvoj podnikatelské činnosti zahrnuje především rozvoj malého a středního podnikání, možnosti
vzniku nových pracovních míst, vznik regionální značky, podporu místní ekonomické situace
využíváním lokálních zdrojů k výrobě produktů, jejich prodeji a k podpoře služeb v regionu.
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Opatření A 1.1.2 Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření A 1.1.2
 Investice na založení a rozvoj zemědělských činností
 Podpora začínajících i stávajících zemědělských organizací
 Investice zvyšující výkonnost a udržitelnost podniku, které se týkají zpracování produktů,
uvádění produktů na trh nebo jejich vývoj
 Posílení využívání nových technologií a inovací
 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich modernizace a
uvádění na trh
 Pozemkové úpravy
Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti podpoří konkurenceschopnost místních zemědělců při
zachování agroenvironmentálních opatření.

Specifický cíl A 1.2 Podpora zaměstnanosti
Rozvojová potřeba 1: Zlepšení podmínek pro ekonomickou stabilitu regionu
Opatření A 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření A 1.2.1
 Podpora vzniku, rozvoje a modernizace podniků, včetně sociálních
 Podpora podnikatelských subjektů, neziskových organizací, které se snaží začlenit osoby se
zdravotním postižením a osoby ohrožené na trhu práce do pracovního procesu
 Výstavba, rekonstrukce a rozšíření a vybavení sociálních podniků, chráněná pracovní místa
 Vzdělávání a zvyšování kvalifikace v oblasti výroby, prodeje, marketingu, managementu,
účetnictví, vývojových trendů a dalších souvisejících oblastí
 Rekvalifikace, stáže, odborné praxe, všeobecné vzdělávání
 Vznik a rozvoj poradenského centra
Podporou sociálního podnikání se zvýší šance na zaměstnání osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených. Podporou vzdělávání začínajících i stávajících podnikatelů a
podpora podnikatelů formou zřízení poradenského centra umožní růst malých a středních podniků
v regionu, zlepší ekonomickou situaci a povede k vytváření nových pracovních míst.

Specifický cíl A 1.3 Propagace území MAS a cestovního ruchu
Rozvojová potřeba 1: Zlepšení podmínek pro ekonomickou stabilitu regionu
Opatření A 1.3.1 Zkvalitnění cestovního ruchu
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření A 1.3.1
 Podpora investic a infrastruktury pro cestovní ruch
 Podpora inovačních technologií a inovačních řešení v oblasti cestovního ruchu
 Podpora služeb pro cestovní ruch
 Podpora, rekonstrukce, modernizace a vybavení muzeí
 Marketingové nástroje pro podporu cestovního ruchu
 Podpora spolupráce obcí a ostatních organizací v propagaci regionu
 Kvalitní publikační materiály, využití sociálních sítí, internetu, prezentace území
 Vytvoření turistických balíčků a podpora destinačního managementu
 Propojení přírodních a kulturních aktivit a služeb pro turisty do ucelených produktů
Podporou podnikatelských subjektů, vytvářením podmínek pro turisty a využitím zkušeností
z okolních regionů dojde k rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb na území MAS MTJ, podnikatelé a
města budou umět využít nabízený potenciál a budou umět zatraktivnit region, což povede k vyšší
návštěvnosti regionu, a tím i návštěvnosti restaurací, obchodů a dalších služeb. Propagací regionu se
zvýší návštěvnost zajímavých míst v regionu, a tím také dojde ke stabilizaci ekonomiky v regionu.

Opatření A 1.3.2 Obnova a propagace památek
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření A 1.3.2
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Průběžná oprava a rekonstrukce kulturních, NK i drobných památek v obcích včetně
inventáře a zázemí
 Revitalizace okolí památek
 Zpřístupnění památek
 Vybudování doprovodné infrastruktury – informativní tabule, ukazatele, značení atd.
 Podpora synergických projektů
Podporou rekonstrukcí památek a jejich okolí se zvýší atraktivnost obcí a uchová se historie pro další
generace.
Strategický cíl B
KVALITNÍ A DOSTUPNÁ INFRASTRUKTURA

Specifický cíl B 2.1 Rozvoj školství
Rozvojová potřeba 2: Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury
v obcích

Opatření B 2.1.1 Infrastruktura a vybavenost ve školství a vzdělávání
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.1.1
 Modernizace a inovace vybavení všech vnitřních prostor
 Modernizace a rekonstrukce budov, kmenových i odborných učeben, laboratoří, zázemí
 Zřízení odborných učeben, včetně venkovních
 Rekonstrukce vnitřních prostor školy – stravovací zařízení, jídelny, sociální zařízení,
tělocvičny, apod.
 Rekonstrukce vnějších prostor školy – zahrady, hřiště, nové prvky pro venkovní výuku,
venkovní učebny,…
 Modernizace, rekonstrukce prostor a pořízení vybavení v oblasti neformálního, zájmového a
celoživotního vzdělávání včetně EVVO.
Realizací aktivit bude možné zmodernizovat budovy škol, jejich vybavení a okolní prostředí. V mnoha
školách stále chybí zázemí odborných učeben, laboratoří nebo modernější vybavení potřebné pro
výuku, což je někdy důvod k tomu, že rodiče raději vozí své děti do větších měst. Naplněním opatření
tedy dojde ke zvýšení kreditu venkovských škol s rovnocenným zázemím v porovnání s většími
školami.

Opatření B 2.1.2 Modernizace výuky a vzdělávání
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.1.2
 Modernizace způsobu výuky, přístupu k praktickému vyučování
 Využití nových metod a pomůcek ve výuce
 Prolínání učiva s regionálními místy, událostmi atd….
 Sdílení zkušeností a spolupráce s dalšími subjekty v území i mimo region, včetně zahraniční
spolupráce, podpora projektů spolupráce v oblasti vzdělávání
 Pravidelné vzdělávání pedagogů, vedoucích pracovníků, nepedagogických zaměstnanců
 Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání včetně EVVO.
Naplněním opatření dojde ke zvýšení kvality výuky, výuka bude zábavnější nejen pro děti, ale i pro
učitele a ostatní. Příklady výuky na regionálních událostech, osobnostech, místech buduje vztah
k místu, kde děti bydlí, vyrůstají. Posílí se spolupráce s veřejností, rodiči, dalšími organizacemi
v oblasti vzdělávání, zřizovateli, podniky a dalšími důležitými subjekty v území i mimo region.

Specifický cíl B 2.2 Zajištění dostupnosti sociální a zdravotnické infrastruktury
Rozvojová potřeba 2: Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury
v obcích

Opatření B 2.2.1 Zajištění sociálních služeb
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.2.1
 Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb včetně odlehčovacích a paliativní péče.
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Podpora všech činností spojených s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, seniorů a osob
se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
 Podpora dobrovolné činnosti
 Spolupráce obcí v hledání ubytovacích prostor pro OZP a ostatní osoby s dostatečnou
pečovatelskou službou, využití a rekonstrukce objektů
 Startovací byty pro mladé, sociální byty pro cílovou skupinu ohrožených sociálním
vyloučením
 Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS MTJ
 Informační servis sociálních služeb a služeb navazujících
 Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Realizací aktivit bude řešena dostupnost a potřebnost sociálních služeb v území, jejich rozmanitost
a možnost pomoci cílovým skupinám v řešení jejich životní, zdravotní či rodinné situace. Realizace
sociálního bydlení umožní získání životních jistot osobám ohroženým sociálním vyloučením, zlepšení
jejich situace a možnosti začlenění do společnosti. Komunitní strategické plánování rozvoje sociálních
služeb vyřeší zmapování a cílené zaměření potřeb v území MAS MTJ.

Opatření B 2.2.2 Podpora rozvoje sociální infrastruktury
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.2.2
 Rozvoj infrastruktury pro sociálně-aktivizační služby
 Zřízení a modernizace denních stacionářů, mateřských center, denních center komunitního
charakteru
 Modernizace vybavení pro rozvoj sociálních služeb
Naplněním opatření dojde k modernizaci a rozšíření nabídek sociálních služeb v regionu, jejich
plnohodnotné vykonávání vyškolenými sociálními pracovníky a dále i k možnosti uspokojení potřeb
zdravotně i mentálně postižených obyvatel, seniorů, rodin s dětmi, pěstounů, matek samoživitelek
v oblasti zajištění sociálních jistot, zaměstnání či řešení nelehké životní či rodinné situace.

Opatření B 2.2.3 Zajištění dostupné lékařské péče
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.2.3
 Infrastruktura pro zajištění lékařské péče – vybavení ambulancí, zřízení a modernizace
ambulancí, zákrokové sály a jejich modernizace,…
 Zajištění odborných psychologických a psychiatrických poraden
 Zajištění obecních bytů či stavebních pozemků pro lékaře
 Zajištění více ambulantních odborných lékařů v regionu (gynekologie, stomatologie,
kardiologie, ORL a další
 Zajištění dostupnosti lékařů pro obyvatele malých odlehlejších obcí s nekvalitní dostupností
veřejné dopravy
 Bezbariérové přístupy nemocnice, zdravotnických středisek, soukromých ambulancí
Z dotazníkového šetření bylo zjištěno nedostatečné množství lékařů (praktických i odborných)
v regionu. Požadavek od občanů je podpora udržení a posílení zdravotnické péče v regionu. Realizací
opatření bude řešena potřebnost kvality dostupnosti lékařů. Dále se rozšíří možnosti nabídek pro
mladé lékaře pro zatraktivnění „obvodů“, zdravotních středisek a malých regionálních nemocnic.

Specifický cíl B 2.3 Vybavenost měst a obcí
Rozvojová potřeba 2: Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury
v obcích

Opatření B 2.3.1 Rozvoj dostupnosti bydlení
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.3.1
 Výstavba obecních bytů a bytových domů
 Zajištění stavebních pozemků a jejich zasíťování
 Rekonstrukce stávajících domů a bytů
 Podpora sociálního bydlení (viz Opatření B 2.2.1)
 Investice do dlouhodobě neobydlených domů
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 Nákup pozemků v souvislosti s výstavbou
Naplněním opatření dojde k rozšíření nabídky možnosti bydlení pro mladé páry, rodiny a napomůže
tak k ukončení trendu snižování obyvatel v regionu.

Opatření B 2.3.2 Modernizace a investice do obecních budov a NNO objektů včetně
vybavení
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.3.2
 Modernizace a rekonstrukce obecních budov (vnější i vnitřní prostory – obecní úřady, kulturní
domy a další)
 Modernizace a rekonstrukce NNO objektů (vnější i vnitřní)
 Modernizace vybavení v obecních budovách a objektů pro NNO
 Řešení bezbariérovosti ve veřejných budovách
Realizací opatření dojde k lepším podmínkám využití obecních budov, NNO objektů, modernizací
vybavení pak ke zvýšení reprezentativnosti či lepší dostupnosti pro občany všech věkových kategorií.

Opatření B 2.3.3 Modernizace veřejné infrastruktury
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.3.3
 Modernizace a rekonstrukce obecního rozhlasu
 Modernizace, rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
 Modernizace a posílení elektrifikace a plynofikace v obcích
 Posílení internetového připojení (posílení stávajících vysílačů, využití pevných kabelů,
pokládání optických kabelů a další inovační možnosti)
 Digitalizace veřejné správy (eGoverment)
 Zavedení kybernetické bezpečnosti
 Podpora obchodů a dalších služeb v obcích (pošta, pohostinství, restaurace, …)
 Modrozelená infrastruktura
V regionu je stále mnoho obcí, které potřebují zmodernizovat několik desítek let starou veřejnou
infrastrukturu, která jeví známky velké opotřebovanosti. Naplněním opatření dojde k její
modernizaci, k rozšíření možností podmínek pro novou výstavbu a zatraktivnění obce pro budoucí
obyvatele.

Opatření B 2.3.4 Modernizace veřejných prostranství v obcích včetně hřišť
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.3.4
 Revitalizace parků, náměstí, návsí a ulic v obcích, modrozelená infrastruktura
 Rekonstrukce, modernizace a vznik nových dětských hřišť, modernizace jejich vybavení
 Rekonstrukce, modernizace a vznik sportovních hřišť, včetně jejich zázemí a vybavení
 Modernizace, rekonstrukce dalších veřejných prostranství občanské vybavenosti – kulturní
areály, prostory před veřejnými budovami či budovami NNO, prostory u památníků či
významných míst v obcích, rekreační zóny a další
 Pořízení, modernizace techniky na údržbu veřejných prostranství
Naplněním opatření dojde ke zlepšení vzhledu obce, umožní vnik či modernizaci sportovišť,
odpočinkových míst, zpřístupní se veřejný prostor k aktivnímu odpočinku, relaxaci obyvatel obcí
a zatraktivnění obce pro budoucí obyvatele.

Opatření B 2.3.5 Modernizace a budování vodovodních, kanalizačních sítí a ČOV
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění B 2.3.5
 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vodovodních řadů, nových přípojek k nově vniklým
lokalitám
 Výstavba, rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí a ČOV
 Podpora pořízení domovních ČOV
 Zpracování studií, projektů pro výstavbu či rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodního
řadu
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V současné době stále více obcí řeší vypouštění odpadních vod, hledá vhodné řešení v závislosti na
poloze jednotlivých částí obce a finanční stránce obce. Rekonstruují se zastaralé vodovodní
řady, v odlehlých lokalitách stále chybí vodovodní síť.
Naplněním opatření dojde k podpoře vybudování technické infrastruktury v obcích, vyřešení stávající
situace a zvýšení kreditu obcí v regionu.

Specifický cíl B 2.4 Dopravní infrastruktura
Rozvojová potřeba 2: Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury
v obcích

Rozvojová potřeba 3: Zvýšení kvality dopravní infrastruktury a bezpečnost na
komunikacích
Opatření B 2.4.1 Modernizace a výstavba komunikací, chodníků, cyklostezek a zvyšování
bezpečnosti dopravy
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.4.1
 Rekonstrukce komunikací I – III. typu
 Rekonstrukce místních komunikací, výstavba nových místních komunikací
 Rekonstrukce polních cest
 Rekonstrukce chodníků, výstavba nových chodníků
 Výstavba cyklostezek
 Investice do bezpečnosti na komunikacích (přechody, radary, zpomalovací retardéry,
osvětlení, osvětové vzdělávání občanů – děti, rodiče, řidiči, cyklisté, …)
 Dopravní dostupnost do škol, k lékaři, do zaměstnání
 Doprovodná zeleň u výstavby či rekonstrukce komunikací, chodníků, cyklostezek
Z dotazníkových šetření vyplynula jako největší potřeba rekonstrukce komunikací, chodníků a nutná
výstavba cyklostezek, které v regionu chybí. Naplněním opatření dojde ke zkvalitnění dopravních
podmínek v regionu a hlavně ke zvýšení bezpečnosti nejen řidičů, ale především cyklistů a chodců.
Výstavbou cyklostezek dojde také ke snížení osobní automobilové dopravy a snížení emisí. Obyvatelé
uvádějí, že by raději dojížděli na kole za prací, k lékařům či na nákup nebo do školy, ale nečiní tak
z důvodu hustého provozu na komunikacích.

Opatření B 2.4.2 Podpora zavádění alternativních způsobů dopravy a chytrých řešení
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.4.2
 Zřízení infrastruktury a zázemí pro elektromobilitu, včetně pořízení elektromobilů
 Výstavba terminálů, pořízení a modernizace elektronických jízdních řádů
 Vybudování a modernizace parkovacích ploch s environmentálními prvky
 Investice do doprovodné dopravní infrastruktury - cyklověže, podzemní parkoviště a další
 Synergické projekty a další inovativní, moderní a ekologické trendy v oblasti dopravní
infrastruktury
Realizací aktivit dojde v regionu ke zkvalitnění dopravy propojením veřejné, osobní a cyklodopravy,
ke zvýšení parkovacích ploch bez záboru kvalitní půdy nebo veřejného prostoru vhodného pro zeleň,
rozšíří se možnosti pro ekologickou dopravu.

Specifický cíl B 2.5 Chytrý a bezpečný venkov
Rozvojová potřeba 2: Zvýšení dostupnosti služeb, vybavenosti a zkvalitnění infrastruktury
v obcích

Opatření B 2.5.1 Zvýšení dovedností a znalostí v městech a obcích
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.5.1
 Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí
 Vzdělávání občanů
Nová infrastruktura, nové technologie, legislativa vyžadují odborné a kvalitní znalosti a praktické
dovednosti ve všech oblastech týkajících se udržitelného rozvoje měst a obcí. Vzdělávání bude
zaměřeno na zvýšení kompetencí všech skupin obyvatel, zaměstnanců a managementu obcí a měst.
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Opatření B 2.5.2 Podpora infrastruktury pro krizové řízení a bezpečnost včetně JPO
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření B 2.5.2
 Modernizace a rekonstrukce retenčních nádrží, hasičských zbrojnic, včetně jejich vybavení.
 Pořízení a rekonstrukce hasičských aut a hasičské techniky vhodné pro zásahy při povodních,
požárech, vichřicích a dalších krizových situacích.
 Vybudování doprovodné infrastruktury pro bezpečnost obyvatel v obcích – rozhlas,
signalizace, opatření pro kybernetickou bezpečnost a další.
 Podpora pořízení strategií pro řešení krizových situací, bezpečnosti a prevence rizik.
 Podpora vzdělávání k obsluze vybavení IZS, JPO, podpora vzdělávání v rámci prevence
a zvládání krizových situací, nácvik krizových situací v praxi a další.
 Vznik tréninkového místa pro zvládání krizových situací.
 Osvěta a spolupráce s občany a organizacemi v území i v sousedních regionech.
Naplněním opatření dojde k rozšíření povědomí o možných bezpečnostních rizicích vlivem přírodních
živlů či lidské činnosti. Vhodnou a potřebnou vybaveností složek JPO, IZS, dostatečnou podporou
členů JPO bude docházet k včasným zásahům zamezujícím škodám a k ochraně obyvatelstva.
Vzděláním nejen členů složek IZS a JPO, ale i běžného obyvatelstva formou časté osvěty dojde
k podpoře a motivaci občanů. Vzdělávání v oblasti krizové infrastruktury a krizových situací je také
důležitá pro zástupce obcí – starosty a členy zastupitelstev, jejichž prostřednictvím následně dochází
ke schvalování potřebnosti vybavení a existence JPO v obcích.
Strategický cíl C
ČISTÝ A ZDRAVÝ REGION

Specifický cíl C 3.1 Adaptace na klimatické změny
Rozvojová potřeba 4: Zvýšení kvality životního prostředí
Opatření C 3.1.1 Prevence poškozování krajiny a podpora dalších preventivních opatření
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění C 3.1.1
 Obnova a stabilizace přírodních a krajinných prvků
 Ochrana přírodního dědictví
 Obnova a revitalizace krajiny po těžbě (lupek, šamot) a po skládkách
 Studie a průzkumy vztahující se k obnově poškozené krajiny
 Likvidace invazních druhů
Realizací opatření dojde k obnově poškozené krajiny po těžbě, skládkách a starých ekologických
zátěžích. V příštích letech bude třeba redukovat rozrůstající se křídlatku japonskou a další případné
invazní druhy.

Opatření C 3.1.2 Šetrné lesní a zemědělské hospodaření, obnova krajinného rázu
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření C 3.1.2
 Podpora šetrného lesního a zemědělského hospodaření
 Podpora a zavedení opatření a aktivit zabraňující erozi půdy, větrné a vodní erozi
 Podpora využívání přírodních hnojiv a postřiků
 Výsadba nových sadů, alejí a větrolamů
 Zavedení agrolesnických opatření
 Podpora rozmanitosti druhů stromů a porostů v lese, využívání přirozené obnovy
 Využívání investic do inovací a moderních trendů techniky nepoškozující ráz krajiny
 Podpora a realizace opatření KPÚ
Realizací aktivit bude docházet k podpoře biodiverzity, postupné obnově krajinného rázu,
k přecházení na ekologičtější způsob hospodaření. Budou se realizovat nové výsadby včetně následné
péče.
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Opatření C 3.1.3 Zadržování vody v krajině
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření C 3.1.4
 Výstavba, revitalizace a udržení vodních ploch v krajině
 Podpora opatření podporující vsakování dešťové vody do půdy
 Podpora vzniku svejlů a slepých vsakovacích příkopů
 Krajinné plánování a realizace opatření k zadržování vody
 Revitalizace narovnaných koryt vodních toků, vytvoření meandrů
 Podpora vzdělávání, osvěty, vydávání propagačních a naučných materiálů
 Vodní prvky do intravilánů obcí
Vlivem klimatických změn dochází k rychlejšímu odpařování vody v krajině. Podporovaná budou
opatření pro zadržování vody v krajině, využívání dešťové vody je velmi důležité pro biodiverzitu
a pro zachování kvalitního životního prostředí budoucím generacím. Realizovaná opatření pro
zadržování vody v krajině jsou zároveň preventivními opatřeními proti povodním. Je třeba více
seznamovat obyvatelstvo s hrozícími problémy při plýtvání vody v domácnostech a riziky dopadů
klimatické změny.

Specifický cíl C 3.2 Omezení dopadů lidské činnosti
Rozvojová potřeba 4: Zvýšení kvality životního prostředí
Opatření C 3.2.1 Optimalizace nakládání s odpady
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření C 3.2.1
 Vznik, rozšiřování a modernizace tech. vybavení sběrných dvorů včetně svozové techniky
 Efektivní třídění odpadů v obcích, recyklace, podpora kompostáren
 Likvidace černých skládek, odstraňování ekologických zátěží
 Inovativní technologie pro třídění, zpracování a likvidace odpadu
 Rekonstrukce a nové využití brownfields
 Osvěta, propagační materiály k třídění odpadů
V současné době obce, podniky, domácnosti a další subjekty řeší likvidaci narůstajícího množství
odpadů. Mnoho obcí přehodnocuje aktuálně nastavený systém a přemýšlí o budoucnosti v ekologické
likvidaci a o dalších možnostech. V regionu není dostatečný počet sběrných dvorů, kompostáren či
firem, které by se likvidací a recyklací odpadu zabývaly. Někteří občané stále tvoří černé skládky a
nevidí význam v třídění odpadů. Realizací aktivit dojde ke vzniku a rozšíření sběrných míst,
kompostáren, k efektivnějšímu třídění, osvětou pak k lepšímu třídění a předcházení vzniku černých
skládek.

Opatření C 3.2.2 Podpora využívání čisté energie
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření C 3.2.2
 Zavedení nové a rekonstrukce stávající infrastruktury k využívání obnovitelných zdrojů
energií (FTV, solární, větrné elektrárny, využití biomasy)
 Vznik a podpora komunitní energetiky
 Snížení energetické náročnosti budov
 Zavedení a využívání energetických auditů, návazných služeb a lokálních inovativních
opatření
Realizace aktivit přispěje ke snížení produkce CO2 a ostatních emisí v ovzduší. Opatřením bude
zajištěna energetická soběstačnost a snížena energetická náročnost domácností, veřejných budov
a budov dalších organizací.

Opatření C 3.2.3 Podpora EVVO, vzdělávacích aktivit
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření C 3.2.3
 Podpora aktivit NNO, ekocenter a dalších organizací v oblasti životního prostředí
 Podpora vzdělávání, osvěty, propagační materiály z oblasti životního prostředí
Na území MAS MTJ bylo v roce 2020 otevřeno Centrum environmentální výchovy, které nabízí
vzdělávací programy pro školy a rodiny. Centrum se zaměřuje i na propojování komunit v oblasti ŽP,
spolupracuje s obcemi, školami a dalšími organizacemi v území MAS. Podporou CEV a dalších
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organizací dojde k rozšíření povědomí mezi veřejností o problémech v oblasti životního prostředí,
klimatické změny a potřeby snižování CO2. Zvýší se zájem o danou problematiku a realizaci projektů
k podpoře zlepšení životního prostředí.
Strategický cíl D
AKTIVNÍ A SPOKOJENÝ REGION
Specifický cíl D 4.1 Zlepšit podmínky pro spolkový, kulturní a komunitní život v obcích

Rozvojová potřeba 5: Podpora aktivního života v obcích
Opatření 4.1.1 Modernizace zázemí a vybavení spolkové činnosti a komunitního způsobu
života
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření D 4.1.1
 Rekonstrukce a modernizace knihoven, včetně pořízení a modernizace vybavení
 Rekonstrukce a modernizace kluboven a dalšího zázemí spolků, organizací a dalších subjektů
komunitního charakteru
 Pořízení a modernizace vybavení pro spolkovou činnost, činnost organizací a dalších subjektů
komunitního charakteru
 Rekonstrukce domů a budov NNO organizací, spolků, obcí a dalších subjektů
 Revitalizace venkovního zázemí spolků, organizací a subjektů komunitního charakteru,
včetně pořízení potřebného vybavení pro jejich činnost
Naplněním opatření dojde ke zkvalitnění vybavení, zázemí a dalšího prostoru pro činnost spolkového
či komunitního charakteru. Rozšíří se možnosti nabídky aktivit spolků či komunit a tím také možnosti
trávení volného času v obcích.

Opatření 4.1.2 Podpora komunit, komunitního a spolkového života, celoživotní vzdělávání
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření D 4.1.2
 Podpora práce s dětmi a mládeží, pořádání příměstských i pobytových táborů
 Podpora rodinných center, poraden
 Podpora zapojení aktivních seniorů, dobrovolníků, studentů
 Podpora realizace aktivit pro děti, převážně pak pracujících rodičů (zabezpečení dětí v době
školního volna, doučování, atd.)
 Podpora propagace spolkové činnosti, činnosti organizací a subjektů komunitního
charakteru
 Podpora vzdělávacích agentur, podpora celoživotního vzdělávání
Podporou komunitního života v obcích, podporou aktivit komunitního charakteru v obcích dochází
k pospolitosti a vzájemné pomoci. Podporou organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží
dochází k preventivním opatřením proti různým nástrahám dospívání (drogy, alkohol, atd.).
K činnosti spolkového a komunitního života je možné využít aktivní seniory či dobrovolníky mezi
mládeží. Organizace a spolky dále mohou vyplňovat čas dětí v době prázdnin, a tím pomoci
zaměstnaným rodičům.

Opatření 4.1.3 Rozvoj spolupráce a partnerství
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření D 4.1.3
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti samospráv – dobrovolné svazky obcí
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti vzdělávání – školy, zřizovatelé, podniky,
rodiče, veřejnost a další
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti sociálních služeb – subjekty poskytující
sociální služby, obce, podniky, zdravotnictví a další
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti podnikatelské činnosti – poskytování
služeb, inovační technologie, rozšíření nabídek, atd. (firmy, malé podniky, OSVČ, vedení obcí,
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti zemědělství – inovační technologie,
prvovýroba, atd.
 Rozvoj a posílení spolupráce a partnerství v oblasti neziskových organizací, spolků, komunit
atd.
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 Podpora spolupráce pro plánování rozvoje území
 Podpora spolupráce podnikatelské i veřejné sféry na propagaci regionu
Na území MAS MTJ a území SO ORP Moravská Třebová je vytvořeno několik svazků spolupráce,
jejichž členové však ke spolupráci aktivně nepřistupují. Podporou sdílení zkušeností převážně z jiných
regionů může dojít k zaktivizování členů, kteří budou stát o další spolupráci. Partnerství i spolupráce
je o posilování vztahů, diskuzích a debatách na daný problém. Realizací aktivit by mělo dojít
k nabývání zkušeností v rozvoji spolupráce, partnerství či sdílení zkušeností ve všech oblastech.

Opatření 4.1.4 Strategické plánování
Naplněním následujících aktivit dojde k naplnění Opatření D 4.1.4
 Podpora zpracování rozvojových strategií veřejné správy a samosprávy
 Podpora zpracování strategií v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a dalších organizací
a subjektů
 Podpora zpracování strategií a plánů k bezpečnosti obyvatelstva – předcházení krizovým
situacím, chování a postupy v případě řešení krizové situace
 Podpora zpracování strategií regionálního charakterů – řešení ŽP, zaměstnanost, dopravní
infrastruktura, synergické projekty pro více obcí a další
 Podpora vzdělání v oblasti potřeby strategického plánování, náležitosti strategických plánů
a jejich zpracování
 Posílení motivace vedoucích pracovníků pro zpracování strategických plánů
 Podpora zpracování studií potřebných pro rozvojové dokumenty
Realizací aktivit v oblasti strategického plánování se zvýší povědomí vedoucích činitelů a zástupců
různých oblastí o nutnosti zpracování strategických plánů, které jsou důležité pro další rozvoj území
či bezpečnost obyvatel. Bez strategického plánování dochází k chaotickému řešení nastalé situace
bez vyhodnocení rizik v budoucnosti. Nahodilé kroky nelze považovat za rozvoj území, podniku, firmy
či organizace. Je třeba naučit se spolupracovat uvnitř regionu a společně plánovat vizi, rozvoj
a realizaci aktivit nejen z hlediska ekonomického, ale i časového, efektivního, z hlediska důležitosti
a potřebnosti a umět reagovat na změny, které přicházejí zpravidla z legislativní oblasti.
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl

Indikátor strategického
cíle

Specifické cíle
A 1.1 Rozvoj podnikání na venkově

A1: Ekonomicky stabilní
region

Počet zrealizovaných
projektů

A 1.2 Podpora zaměstnanosti
A 1.3 Propagace území MAS a cestovního
ruchu
B 2.1 Rozvoj školství

Opatření Strategického rámce
A 1.1.1 Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb
A 1.1.2 Rozvoj zemědělské a lesnické
činnosti
A 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti
A 1.3.1 Zkvalitnění cestovního ruchu
A 1.3.2 Obnova a propagace památek
B 2.1.1 Infrastruktura a vybavenost ve
školství a vzdělávání
B 2.1.2 Modernizace výuky a vzdělávání
B 2.2.1 Zajištění sociálních služeb

B 2.2 Zajištění dostupnosti sociální a
zdravotní infrastruktury

B 2.2.2 Podpora rozvoje sociální
infrastruktury
B 2.2.3 Zajištění dostupné lékařské péče
B 2.3.1 Rozvoj dostupnosti bydlení

B2: Kvalitní a dostupná
infrastruktura

Počet zrealizovaných
projektů

B 2.3 Veřejná a obecní infrastruktura

B 2.4 Dopravní infrastruktura

B 2.5 Chytrý a bezpečný venkov

B 2.3.2 Modernizace a investice do obecních
budov a NNO objektů včetně vybavení
B 2.3.3 Modernizace veřejné infrastruktury
B 2.3.4 Modernizace veřejných prostranství
včetně hřišť
B 2.3.5 Modernizace a budování
vodovodních, kanalizačních sítí a ČOV
B 2.4.1 Modernizace a výstavba komunikací,
chodníků, cyklostezek a zvyšování
bezpečnosti dopravy
B 2.4.2 Podpora zavádění alternativních
způsobů dopravy a chytrých řešení
B 2.5.1 Zvýšení dovedností a znalostí
v městech a obcích
26

Strategický cíl

Indikátor strategického
cíle

Specifické cíle

C 3.1 Adaptace na klimatické změny

C3: Zdravý a čistý region

Počet zrealizovaných
projektů
C 3.2 Omezení dopadů lidské činnosti

D4: Aktivní a spokojený
region

Počet zrealizovaných
projektů

E 4.1 Zlepšit podmínky pro spolkový,
kulturní a komunitní život v obcích

Opatření Strategického rámce
B 2.5.2 Podpora infrastruktury pro krizové
řízení a bezpečnost včetně JPO
C 3.1.1 Prevence poškozování krajiny a
podpora dalších preventivních opatření
C 3.1.2 Šetrné lesní a zemědělské
hospodaření, obnova krajinného rázu
C 3.1.3 Zadržování vody v krajině
C 3.2.1 Optimalizace nakládání s odpady
C 3.2.2 Podpora využívání čisté energie
C 3.2.3 Podpora EVVO, vzdělávacích aktivit
D 4.1.1 Modernizace zázemí a vybavení
spolkové činnosti a komunitního způsobu
života
D 4.1.2 Podpora komunit, komunitního a
spolkového života, celoživotní vzdělávání
D 4.1.3 Rozvoj spolupráce a partnerství
D 4.1.4 Strategické plánování
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1.1

Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

Ve strategii regionálního rozvoje ČR 21+ je celé území MAS MTJ, které je totožné se SO ORP Moravská
Třebová, definované jako hospodářsky a sociálně ohrožené území, s potřebou cílené podpory ke
snížení disparit. Všechny specifické cíle SCLLD navazují na SC SRR ČR 21+, jak uvádí text v tabulce níže.
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD
A 1.1 Rozvoj podnikání
na venkově
A 1.2 Podpora
zaměstnanosti
A 1.3 Propagace území
MAS a cestovního ruchu

Opatření Strategického rámce SCLLD

A 1.1.1 Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb
A 1.1.2 Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti

Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 3.1

A 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

Specifický cíl 3.1

A 1.3.1 Zkvalitnění cestovního ruchu
A 1.3.2 Obnova a propagace památek
B 2.1.1 Infrastruktura a vybavenost ve školství a
vzdělávání

B 2.1 Rozvoj školství
B 2.1.2 Modernizace výuky a vzdělávání
B 2.2 Zajištění
dostupnosti sociální a
zdravotní infrastruktury

B 2.2.1 Zajištění sociálních služeb
B 2.2.2 Podpora rozvoje sociální infrastruktury
B 2.2.3 Zajištění dostupné lékařské péče
B 2.3.1 Rozvoj dostupnosti bydlení
B 2.3.2 Modernizace a investice do obecních
budov a NNO objektů včetně vybavení

B 2.3 Veřejná a obecní
infrastruktura

B 2.3.3 Modernizace veřejné infrastruktury

B 2.4 Dopravní
infrastruktura

B 2.5 Chytrý a bezpečný
venkov

C 3.1 Adaptace na
klimatické změny

Specifický cíl SRR
ČR 21+

B 2.3.4 Modernizace veřejných prostranství
včetně hřišť
B 2.3.5 Modernizace a budování vodovodních,
kanalizačních sítí a ČOV
B 2.4.1 Modernizace a výstavba komunikací,
chodníků, cyklostezek a zvyšování bezpečnosti
dopravy
B 2.4.2 Podpora zavádění alternativních způsobů
dopravy a chytrých řešení
B 2.5.1 Zvýšení dovedností a znalostí v městech a
obcích
B 2.5.2 Podpora infrastruktury pro krizové řízení
bezpečnost včetně JPO
C 3.1.1 Prevence poškozování krajiny a podpora
dalších preventivních opatření
C 3.1.2 Šetrné lesní a zemědělské hospodaření
C 3.1.3 Zadržování vody v krajině

Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 3.3
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 3.3
Specifický cíl 3.3
Specifický cíl 5.3
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.3
Specifický cíl 5.3
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 5.3
Specifický cíl 5.3
Specifický cíl 5.3
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.4
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.2
Specifický cíl 5.2
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.2
Specifický cíl 5.2
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.4
Specifický cíl 6.3
Specifický cíl 3.4
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.5
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 3.1
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

C 3.2.1 Optimalizace nakládání s odpady
C 3.2 Omezení dopadů
lidské činnosti

C 3.2.2 Podpora využívání čisté energie
C 3.2.3 Podpora EVVO a vzdělávacích aktivit

D 4.1 Zlepšení podmínek
pro spolkový, kulturní a
komunitní život

D 4.1.1 Modernizace zázemí a vybavení spolkové
činnosti a komunitního způsobu života
D 4.1.2 Podpora komunit, komunitního a
spolkového života, celoživotní vzdělávání
D 4.1.3 Rozvoj spolupráce a partnerství
D 4.1.4 Strategické plánování

Specifický cíl SRR
ČR 21+
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.5
Specifický cíl 3.3
Specifický cíl 5.4
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 3.1
Specifický cíl 6.3
Specifický cíl 6.2

3.3 Popis integrovaných rysů strategie
V následujícím textu a tabulce č. 6 je znázorněna míra integrace mezi jednotlivými opatřeními. Ve
strategii je popsáno celkem 29 opatření, 11 specifických cílů a 4 cíle strategické. Strategické cíle se
navzájem propojují ve všech oblastech rozvoje území.
Specifické cíle a jejich opatření jsou definovany tak, aby byly provázány s dalšimi opatřeními. Nositeli
průřezových opatření jsou opatření ve strategickém cíli B, B 2.5.1 Zvýšení dovedností a znalostí v
městech a obcích a ve strategickém cíli D, opatření D 4.1.3 Rozvoj spolupráce a partnerství a D 4.1.4
Strategické plánování. Tato tři opatření posílí realizaci dalších definovaných opatření. Vzdělaností
obyvatel, zástupců měst a obcí, dovedností strategického plánování a vzájemné spolupráce mohou být
smysluplně realizována opatření posílující všechny oblasti rozvoje na území MAS MTJ.
Vazby uvnitř strategických cílů:
Vazby uvnitř strategických cíle A1:
Opatření

Vazba na
Opatření

A 1.1.2
A 1.1.1

A 1.2.1
A 1.3.1
A 1.3.2

A 1.1.2

A 1.2.1
A 1.3.1

A 1.2.1
A 1.3.2
A 1.3.1

A 1.3.2

Popis vazby
Opatření spolu úzce souvisí, podnikatelé jsou často dodavateli služeb pro zemědělské a lesní
činnosti.
Rozvojem podnikání a zkvalitnění služeb dojde k podpoře lokální zaměstnanosti.
Zkvalitněním cestovního ruchu dojde k podpoře rozvoje podnikání a zkvalitnění služeb.
Obnova a propagace památek zvýší počty turistů, dojde k rozšíření nabídky a ke zkvalitnění služeb
a rozvoji podnikání.
Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti podpoří lokální zaměstnanost v území.
Podpora lokální zaměstnanosti umožní zkvalitnění cestovního ruchu v území formou rozšíření
služeb navázaných na cestovní ruch.
Obnova a propagace památek zvýší počty turistů, dojde ke zkvalitnění služeb a podnikání a tím
k podpoře lokální zaměstnanosti.
Obnova a propagace památek zvýší zájem o cestovní ruch a zvýší poptávku o služby navázané na
cestovní ruch.

Vazby mezi strategickým cílem A1 x B2
Opatření

Vazba na
Opatření

B 2.1.2
A 1.1.1

B 2.3.3
B 2.4.1

Popis vazby
Modernizace výuky a vzdělávání, i celoživotního, napomůže spolupráci s místními podniky a
službami v rámci školství, navázání spolupráce a forma výuky praktických zkušeností a místně
ukotveného učení má za cíl zabránit odlivu mladých vzdělaných lidí z regionu.
Kvalitní a moderní veřejná infrastruktura je jedním z důležitých bodů i pro rozvoj podnikání a
zkvalitnění služeb.
Úzce spolu také souvisí kvalitní silniční infrastruktura, která napomáhá rozvoji podnikání a služeb,
ať už jde o silniční dopravu, dopravu osob či cyklodopravu nebo o bezpečnost dopravy v území.
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B 2.5.1

B 2.1.2
A 1.1.2

B 2.3.3
B 2.5.1
B 2.1.2
B 2.2.1
B 2.2.2
B 2.2.3

A 1.2.1
B 2.3.1
B 2.3.3
B 2.4.1
B 2.5.1
B 2.1.2
B 2.3.3
A 1.3.1

B 2.3.4
B 2.4.1
B 2.5.1
B 2.1.2
B 2.3.3

A 1.3.2
B 2.3.4
B 2.5.1

Zvýšení dovedností a znalostí v městech a obcích, je důležité pro rozvoj podnikání a zkvalitnění
služeb, pro podporu lokálních podniků a poskytovaných služeb místními samosprávami a veřejnou
správou. Vzdělávání pomáhá zvýšení konkurenceschopnosti podniků na trhu.
Modernizace výuky a vzdělávání, i celoživotního, napomůže spolupráci s místními zemědělci
v rámci školství, navázání spolupráce a forma výuky praktických zkušeností a místně ukotveného
učení může zabránit odlivu mladých vzdělaných lidí z regionu.
Kvalitní a moderní veřejná infrastruktura je jedním z důležitých bodů pro rozvoj zemědělské
činnosti a lesnictví v území.
Zvýšení dovedností a znalostí v městech a obcích = vzdělávání se = rozvoj zemědělské a lesnické
činnosti, podpora místní zemědělské a lesní činnosti místními samosprávami a veřejnou správou.
Modernizace výuky a vzdělávání, navázání spolupráce s místními podnikateli, řemeslníky či
zemědělci v rámci praktické výuky základních a středních škol může podpořit lokální zaměstnanost
a zabránit odlivu mladých vzdělaných lidí z území.
Podpora lokální zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb zajistí kvalitní sociální služby v území.
V rámci podpory zaměstnanosti lidí v sociálních službách dojde také k rozvoji sociální
infrastruktury v území a podpory sociálně znevýhodněných obyvatel včetně jejich zařazení na trh
práce.
V rámci podpory zaměstnání odborných lékařů v území dojde k zajištění dostupné lékařské péče
v území pro všechny kategorie obyvatel.
Rozvoj dostupnosti bydlení souvisí s lokální zaměstnaností v rámci ekonomické otázky rodin či
jednotlivců, zda zůstanou v regionu či ne. Budou-li mít odpovídající práci, budou také hledat
odpovídající bydlení v regionu.
Bude-li se modernizovat veřejná infrastruktura, mohou se podpořit místní podnikatelé a tím bude
podpořena lokální zaměstnanost.
Bude-li se modernizovat silniční infrastruktura, mohou se podpořit místní podnikatelé a tím bude
podpořena lokální zaměstnanost.
Zvýšení dovedností a znalostí zástupců obcí a měst povede k prioritizaci a hledání řešení v oblasti
zaměstnanosti v území, podpory podniků a zemědělců v území a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti.
Modernizace výuky a vzdělávání = prolínání učiva s regionálními místy napomůže propagaci
cestovního ruchu v regionu např. i formou spolupráce škol a podnikajících osob v cestovním ruchu.
Kvalita veřejné infrastruktury v regionu (digitalizace, internetové připojení, pošta, restaurace,
obchody) ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Modernizace veřejných prostranství v obcích pozitivně přispívá k rozvoji cestovního ruchu
v regionu.
Kvalita dopravní infrastruktury, včetně cyklostezek a bezpečnosti dopravy, dostupnost veřejné
linkové dopravy úzce souvisí s cestovním ruchem a jeho rozvojem.
Zvýšení kompetencí zástupců samosprávy, veřejné správy i samotných občanů pomůže k rozvoji
regionu, včetně cestovního ruchu.
Modernizace výuky a vzdělávání = prolínání učiva s regionálními místy, včetně historických
památek, zajímavých výletních tras, atd. vede k získání vztahu k místu.
Opatření má úzkou vazbu na modernizaci veřejné infrastruktury v oblasti památek a cestovního
ruchu včetně doprovodných služeb.
Modernizace veřejných prostranství v obcích úzce souvisí s revitalizací okolí památek či jejich
rekonstrukcí.
Zvýšení kompetencí zástupců samosprávy, veřejné správy i samotných občanů pomůže k rozvoji
regionu, včetně udržení památek, historických a přírodně zajímavých míst v regionu a další.

Vazby mezi strategickým cílem A1 x C3
Opatření

Vazba na
Opatření

A 1.1.1

C 3.2.2
C 3.1.1
C 3.1.2

A 1.1.2

C 3.1.3
C 3.2.1

Popis vazby
Podpora využívání čisté energie koresponduje s rozvojem podnikatelské činnosti v území,
s využitím nových technologií a dalších inovací podporující podnikatelskou činnost.
Opatření „Prevence poškozování krajiny a podpora preventivních opatření“ úzce souvisí
s investicemi do rozvoje zemědělské činnosti a lesnictví.
Opatření směřují k šetrnému zemědělskému a lesnímu hospodaření ovlivňuje rozvoj zemědělské
a lesnické činnosti v území (investice do technologií a inovací nepoškozující půdu, krajinu; podpora
KPÚ a další).
Zadržování vody v krajině = respektování potřebných opatření i v zemědělské a lesnické činnosti.
Součinnost majitelů pozemků, lesů či nevyužitých starých nemovitostí dříve sloužící pro
zemědělské účely, s místními samosprávami v řešení otázek černých skládek, brownfields, využití
kompostu, vznik kompostáren – to vše souvisí s podporou rozvoje zemědělské a lesnické činnosti.
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C 3.2.2

Zdroje čisté energie mohou být umístěny na zemědělských objektech.

Vazby mezi strategickým cílem A1 x D4
Opatření

Vazba na
Opatření

D 4.1.3
A 1.1.1
D 4.1.4
D 4.1.3
A 1.1.2
D 4.1.4
D 4.1.3
A 1.2.1
D 4.1.4
D 4.1.3
A 1.3.1
D 4.1.4
D 4.1.3
A 1.3.2
D 4.1.4

Popis vazby
Rozvoj spolupráce a partnerství mezi podnikateli a samosprávami, školami a dalšími subjekty
v regionu napomůže rozvoji podnikatelské činnosti v regionu.
Schopnost strategického plánování, vytvoření podnikatelského záměru atd. ovlivňuje rozvoj
podnikatelské činnosti v regionu.
Rozvoj spolupráce a partnerství mezi zemědělci a pracovníky v lesích, samosprávami, školami a
dalšími subjekty v regionu napomůže rozvoji zemědělské a lesnické činnosti v regionu.
Schopnost strategického plánování, vytvoření podnikatelského záměru atd. ovlivňuje rozvoj
zemědělské a lesnické činnosti v regionu, včetně hospodaření zemědělských a lesnických podniků.
Rozvoj spolupráce a partnerství mezi zaměstnavateli a samosprávami, školami a dalšími subjekty
v regionu napomůže podpoře lokální zaměstnanosti v regionu.
Schopnost strategického plánování, vytvoření podnikatelského záměru atd. podporuje lokální
zaměstnanost v regionu.
Rozvoj spolupráce a partnerství mezi podnikateli poskytující služby v cestovním ruchu a
samosprávami, školami a dalšími subjekty v regionu napomůže rozvoji cestovního ruchu v obci.
Schopnost strategického plánování, vytvoření podnikatelského záměru atd., rozanalyzování
situace, včetně služeb podporující cestovní ruch, napomůže rozvoji cestovního ruchu v regionu.
Rozvoj spolupráce a partnerství mezi složkami veřejné správy a samosprávy, školami a dalšími
subjekty v regionu napomůže k propagaci a obnově památek v regionu.
Schopnost strategického plánování, vytvoření si priorit v rámci opravy a obnovy památek atd.
povede ke smysluplnému naplňování opatření.

Vazby uvnitř strategických cíle B2:
Opatření

Vazba na
Opatření

B 2.1.2
B 2.3.1

B 2.3.2

B 2.1.1

B 2.3.3

B 2.3.4

B 2.4.1
B 2.5.1
B 2.1.2

B 2.5.1
B 2.2.2

B 2.2.1

B 2.3.1

B 2.3.2

Popis vazby
Infrastruktura a vybavenost ve školství úzce souvisí s modernizací výuky a vzdělávání ve školách.
Kvalitní vybavení škol, konektivita, ale také bezbariérovost přispívá k moderním formám výuky.
Opatření řešící dostupnost bydlení souvisí také se školstvím. Pokud bude v obci dostupná kvalitní
škola, budou se do obce lidé stěhovat a zvýší se poptávka po bytech, rodinných domech či
pozemcích k výstavbě.
Opatření „Modernizace a investice do obecních budov a NNO objektů včetně vybavení“ je úzce
spojeno s „Infrastrukturou a vybaveností ve školství“. Obce jsou často vlastníky budov škol,
knihoven a dalších objektů, kde probíhají vzdělávací aktivity.
Modernizace veřejné infrastruktury (internetové připojení, kybernetická bezpečnost, modrozelená
infrastruktura, veřejné osvětlení a další technická infrastruktura) může ovlivňovat kvalitu
infrastruktury v oblasti školství (konektivita, energetická náročnost budovy školy a další…)
Mezi základní infrastrukturu školy patří také její sportoviště. V praxi to je celkem časté, že školy pro
tělesnou výchovu či jiné sportovní kroužky a akce využívá sportoviště v obci (či sokolovnu), které je
majetkem dané obce. Proto opatření Modernizace veřejných prostranství v obcích včetně hřišť
úzce souvisí s Infrastrukturou a vybaveností ve školství.
Důležité pro kvalitní dostupnost školství je také kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura.
Dostupnost škol z menších obcí musí být zabezpečena hromadnou dopravou či cyklostezkami. I
toto opatření je důležité pro Infrastrukturu a vybavenost ve školství.
Pro rozvoj školství v oblasti jeho infrastruktury a vybavenosti je důležité mít kompetentní znalosti
a povědomí o potřebnosti a způsobu modernizace ze strany zřizovatelů – samosprávních celků.
Pro rozvoj kvality a modernizace výuky ve školství je nutné, aby zástupci rozhodující o vzdělávacích
programech, jejich směru a dalších metodách, měli příslušné kompetence k podpoře modernizaci
výuky.
Rozvojem sociální infrastruktury a rozšířením nabídky sociálních služeb bude podpořena
dostupnost sociálních služeb území.
Zvýšení atraktivity území pro bydlení přispívá nabídka různých služeb, mimo jiné i ty sociální. Pokud
bude kvalitní dostupnost a nabídka sociálních služeb rozmanitá, může dojít ke zvýšené poptávce
bydlení v regionu. Zároveň Opatření B 2.2.1 řeší otázku sociálního bydlení, které souvisí s Rozvojem
dostupnosti bydlení (Opatření B 2.3.1)
Opatření „Modernizace a investice do obecních budov a NNO objektů včetně vybavení“ souvisí se
zajištěním sociálních služeb v území – může jít o nabídku pronájmu či odkupu prostor, obecních
nemovitostí, kde se mohou nové či rozšířené sociální služby realizovat.
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B 2.3.3

B 2.5.1

B 2.3.2

B 2.2.2

B 2.3.3

B 2.5.1

B 2.3.1

B 2.2.3

B 2.4.1

B 2.5.1

B 2.3.2
B 2.3.3
B 2.3.4
B 2.3.1
B 2.3.5
B 2.4.1
B 2.5.1
B 2.3.3
B 2.3.4
B 2.3.5
B 2.3.2
B 2.5.1

B 2.5.2
B 2.3.4
B 2.3.5
2.3.3
B 2.4.1

B 2.4.2

Modernizace veřejné infrastruktury souvisí také s rozvojem sociálních služeb v oblasti sociálního
bydlení, kterého se veřejná infrastruktura v obci dotýká. Připojení internetu, veřejné osvětlení,
napojení na elektřinu a další potřebné služby jako je obchod či pošta v dostupné vzdálenosti.
Pro rozvoj sociálních služeb a jejich podporu je důležité mít kompetentní znalosti a povědomí o
potřebnosti těchto služeb ze strany samosprávních celků, ale i dalších kompetentních osob, které
v sociálních službách pracují.
Opatření „Modernizace a investice do obecních budov a NNO objektů včetně vybavení“ souvisí se
zajištěním sociálních služeb v území – může jít o nabídku pronájmu či odkupu prostor, obecních
nemovitostí, kde se mohou nové či rozšířené sociální služby realizovat. Bude tím i zabezpečena
infrastruktura sociálních služeb.
Modernizace veřejné infrastruktury souvisí také s Podporou sociálních služeb, konkrétně se
zabezpečením infrastruktury sociálních služeb – denní centra, stacionáře, infrastruktury pro
sociální – aktivizační služby.
Pro rozvoj infrastruktury v oblasti sociálních služeb je důležité mít kompetentní znalosti a povědomí
o potřebnosti těchto služeb ze strany samosprávních celků, ale i dalších kompetentních osob, které
v sociálních službách pracují.
Zvýšení atraktivity území pro bydlení přispívá nabídka různých služeb, zvláště pak dostupnost
zdravotnické péče. Pokud bude kvalitní dostupnost a nabídka dostatečného množství odborných a
praktických lékařů (obvodní, zubaři, gynekologie, ORL, atd.), může dojít ke zvýšené poptávce
bydlení v regionu.
Zvyšování bezpečnosti dopravy, výstavba cyklostezek, dostatečné zajištění hromadné dopravy
pozitivně ovlivní dostupnost lékařské péče v ORP městě i střediskových obcí.
Pro rozvoj a udržení kvalitní dostupné zdravotnické péče je důležité mít kompetentní znalosti a
povědomí o potřebnosti této péče ze strany samosprávních celků, ale i dalších kompetentních
osob, které budou umět zanalyzovat a zhodnotit potřebnost a najít způsoby pro zajištění
dostupnosti zdravotní péče pro všechny obyvatele regionu.
Modernizace a rekonstrukce budov v majetku obcí, přestavba na byty či rekonstrukce stávajících
bytových domů napomáhá rozvoji dostupnosti bydlení.
Opatření v rámci dostupnosti bydlení v regionu a modernizace veřejné infrastruktury spolu úzce
souvisí (digitalizace, forma internetového připojení, veřejné osvětlení, rozhlas a další).
Modernizace prostranství, vzhled a atraktivnost obcí a měst, dostupnost sportovišť zvyšuje
poptávku po bydlení v dané obci. Obce následně řeší pozemky pro výstavbu či bytovou výstavbu.
Atraktivnost obce napomáhá udržení mladých lidí v obci.
K řešení dostupnosti bydlení patří i zajištění určitého komfortu v podobě vodovodních a
kanalizačních sítí.
Výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků souvisí s novou výstavbou v obcích při
zajištění dostupnosti bydlení.
V rámci řešení dostupnosti bydlení, řešení projektů a různých studií je nutné mít znalosti při
rozhodování o lokalitě výstavby, způsobu využití budov a jejich technické řešení.
Modernizace a investice do veřejných budov (obecní či ve vlastnictví NNO) souvisí s modernizací
veřejné infrastruktury (přívod elektřiny, internetu, plynu a další).
V součinnosti s modernizací veřejných budov často dochází také k revitalizaci jejich okolí – přilehlé
ulice, dvorku, náměstíčka, vytvoření rekreační zóny (lavičky, záhony)
K modernizaci veřejných budov patří také často modernizace odpadních rozvodů. Tzn. nové či
rekonstrukce stávajícího napojení na kanalizační síť.
V rámci technického řešení a řešení využitelnosti budov, je nutné mít alespoň základní znalosti pro
čtení projektových dokumentací, možnosti využití dotací, mít přehled o prioritách v obcích a
městech a umět naplánovat finanční prostředky tak, aby mohly být budovy zrekonstruované dle
faktických potřeb a jejich rekonstrukce byla přínosná do dalších let.
Rekonstrukce veřejných budov musí splňovat kritéria pro bezpečnost při požárech, mezi obecní
budovy se také řadí požární zbrojnice, z tohoto důvodu souvisí i toto opatření s opatření B 2.3.2.
Modernizace veřejné infrastruktury úzce souvisí s modernizací veřejných prostranství - výkopové
práce, následné úpravy ulic a ostatních prostranství.
S modernizací veřejné infrastruktury souvisí také modernizace či výstavba kanalizačních a
vodovodních sítí, které mohou být realizovány současně.
Stejné je to i u opatření definující dopravní infrastrukturu v rámci modernizace veřejné
infrastruktury. Kabely, trubky vedou v komunikacích, chodnících, které je třeba následně opravit.
Obce většinou v první fázi modernizují či rozšiřují veřejnou infrastrukturu (osvětlení, rozhlas,
internet) a následně zpracovávají projekty na rekonstrukci místních komunikací, chodníků.
Chytrá řešení při zavádění alternativních způsobů dopravy souvisí s budováním veřejné
infrastruktury, kam můžeme zařadit nová zázemí pro elektromobilitu, parkovacích ploch atd.
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B 2.5.1
B 2.5.2
B 2.3.5
B 2.4.1
2.3.4

B 2.4.2
B 2.5.1
B 2.4.1

B 2.3.5

B 2.5.1
B 2.5.2

B 2.4.2
B 2.4.1
B 2.5.1
B 2.5.2
B 2.4.2

B 2.5.1

B 2.5.1

B 2.5.2

Modernizace veřejné infrastruktury a s tím spojené další synergické projekty vyžadují od zástupců
veřejných činitelů konkrétní znalosti a prohlubování kompetencí.
I krizová infrastruktura je ovlivněna infrastrukturou veřejnou. Kvalitní osvětlení, rozhlas, napojený
na krizový dispečink atd.
Při modernizace a budování kanalizačních a vodovodních sítí zpravidla následuje revitalizace
veřejných prostranství.
Výstavby nových chodníků, parkovišť, bezpečnost na komunikacích souvisí s rekonstruovaným
prostranstvím v obcích.
Na veřejná prostranství mohou být instalováno elektronické jízdní řády, chytré lavičky s dobíjením.
Modernizace veřejného prostranství a s tím spojené další synergické projekty vyžadují od zástupců
veřejných činitelů konkrétní znalosti a prohlubování kompetencí v dotační politice, plánovací
schopnosti, atd.
Při modernizaci a budování kanalizačních a vodovodních sítí se zpravidla zasahuje do komunikací,
chodníků, které je třeba následně rekonstruovat.
Modernizace a budování kanalizačních a vodovodních sítí a s tím spojené další synergické projekty
vyžadují od zástupců veřejných činitelů konkrétní znalosti a prohlubování kompetencí, nejvíce pak
při žádosti o dotaci, čtení technické dokumentace, výběrové řízení atd.
Při budování vodovodních sítí je nutné počítat s posílením hydrantů, nádrží pro potřeby krizových
situací v obci.
V oblasti dopravní infrastruktury se na sebe váží obě definovaná opatření. Pro umožnění realizace
chytrých řešení a podpory zavádění alternativních způsobů dopravy je potřeba mít podmínky ve
formě kvalitní moderní dopravní infrastruktury (zajištění bezpečnosti, cyklostezky, hromadná
doprava atd.)
Znalosti a potřebné kompetence z oblasti veřejné správy, dotační politiky, výběrových řízení atd.
jsou samozřejmostí pro zástupce samosprávy a veřejné správy a dalších kompetentních osob
(projektanti, tech. dozor atd.). Proto je nutné stále se vzdělávat v daných oblastech.
Kvalitní dopravní infrastruktura je nutná pro krizové řízení a řešení při případné krizové situaci.
Vzdělanost z různých oborů, prohloubení znalostí zástupců samosprávy a veřejné správy, úředníků
a dalších kompetentních osob by mělo vést k realizaci synergických projektů při investicích do
dopravní infrastruktury a k podpoře SMART řešení.
V souvislosti s krizovým řízením a bezpečností osob by měla probíhat osvěta a vzdělávací aktivity
nejen v řadách občanů, ale také zástupců obcí a měst, úředníků a dalších osob rozhodujících o
investicích v obcích.

Vazby mezi strategickým cílem B2XC3
Opatření

Vazba na
Opatření

C 3.1.1
C 3.2.1
B 2.1.1
C 3.2.2
C 3.2.3
C 3.1.1
C 3.2.1
B 2.1.2
C 3.2.2
C 3.2.3
C 3.1.1
B 2.3.1

C 3.2.1
C 3.2.2

B 2.3.2

C 3.1.1

Popis vazby
Vazba těchto opatření určuje potřebu ochrany životního prostředí při rekonstrukci a výstavbě
infrastruktury pro vzdělávání.
Uzpůsobení vybavení ve třídách pro možnost třídění odpadů, využití odpadů v pracovní a výtvarné
výchově,…
Při zkvalitnění infrastruktury a vybavení škol využívat čisté zdroje energie – využívání obnovitelných
zdrojů, energetické audity, snížení energetické náročnosti, využití inovativních ekologických prvků,
atd.
Pořízení vybavení pro environmentální výuku, možnosti podpory formou využívání tříd ve
večerních hodinách pro vzdělávání veřejnosti v oblasti EVVO,…
Oblast v rámci prevence a poškozování krajiny může být jednou ze součástí výukových předmětů
v rámci modernizace výuky a vzdělávání ve školách.
Prolínání učiva v rámci environmentální výuky zaměřené na důležitost třídění odpadů, osvěta mezi
občany v rámci školních akcí,…
Prolínání učiva v rámci environmentální výuky zaměřené na alternativní zdroje energie, přínosy,
negativa, ukázky v praxi.
Nutnost šíření informací formou osvěty či propagačních materiálů o důležitosti podpory v oblasti
životního prostředí ve spolupráci se školstvím.
Při výstavbě nových bytů či rodinných domů nezasahovat do kvalitní půdy, respektování lokálních
studií z oblasti životního prostředí.
Možnosti využití brownfieds k bytové zástavě (dle stavu daného objektu), vytvoření podmínek pro
občany v rámci třídění odpadů, počítat s novou výstavbou a vytvořením nových hnízd, atd.
Při nové výstavbě využívat materiály vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, využívání
solárních panelů k ohřevu vody, atd.
Vazba těchto opatření určuje potřebu ochrany životního prostředí při rekonstrukci a výstavbě
obecní infrastruktury.
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C 3.2.1
C 3.2.2
C 3.1.1
B 2.3.3

C 3.2.1
C 3.2.2
C 3.1.1

B 2.3.4

C 3.2.1
C 3.2.2

B 2.3.5

C 3.1.1

C 3.1.1
B 2.4.1
C 3.1.2

B 2.4.2

B 2.5.1

C 3.1.1
C 3.1.2
C 3.2.2
C 3.1.1
C 3.1.2
C 3.1.3
C 3.2.1
C 3.2.2
C 3.2.3

V rámci modernizace obecních budov lze připravit také podmínky pro třídění odpadu, některé
nevyužité obecní budovy a jejich přilehlé pozemky mohou sloužit jako nový sběrný dvůr, či prostor
pro parkování svozové techniky.
Při modernizaci a realizacích investic do obecních budov lze využít sluneční energii pro např. ohřev
vody, vhodná je realizace energetického auditu a studií pro snížení energetické náročnosti budov.
Při výstavbě a modernizaci veřejné infrastruktury by měly být respektovány studie životního
prostředí v rámci ochrany vodních toků a poškozování krajiny.
K napojení či dovedení veřejné infrastruktury může docházet při využívání a rekonstrukci
brownfieldů. Proto je i toto opatření ve vazbě s veřejnou infrastrukturou.
Při modernizaci veřejné infrastruktury (poskytování služeb jako je obchod či pošta) se může
realizovat opatření pro využití čisté energie (např. fotovoltaické panely).
Při modernizaci veřejných prostranství dbát na studie životního prostředí, nezřizovat ve volné
krajině za obcí další hřiště (hledat jiná místa), při zřizování „rekreačních zón“ v přírodě dbát na
prevenci poškozování krajiny, nepoužívat těžkou techniku.
Úklid veřejných prostranství od odpadků, likvidace černých skládek, rozmístění košů na tříděný
odpad v areálech, opatření podpoří vzhled veřejného prostranství (hřiště, kulturní areály, rekreační
zóny, atd.) v rámci čistoty.
Veřejná prostranství jsou často v noci osvětlována, lze pro tuto formu osvětlení využít přírodních
zdrojů energie (slunce, vítr).
Při výstavbě a modernizaci kanalizačních a vodovodních sítí se vychází z různých studií. Navíc bude
podpořena ekologická likvidace odpadních vod, což přispěje k šetrnému zacházení s životním
prostředím.
Při nové výstavbě komunikací, hlavně místních komunikací, polních cest a cyklostezek respektovat
podmínky životního prostředí, dbát na šetrnost k přírodě a krajině, využívat výsadbu stromů podél
nových či zrekonstruovaných cest a cyklostezek.
Polní cesty a místní komunikace často využívají zemědělci a lesníci. Opatřením C 3.1.2 by se mělo
zamezit rozorávání polních cest např. výsadbou alejí podél cest. Těžká technika také ovlivňuje stav
komunikací v obcích. Proto Opatření C 3.1.2 úzce ovlivňuje Opatření v rámci dopravní
infrastruktury.
Podpora alternativních způsobů dopravy a využívání chytrých řešení přispívá k prevenci
poškozování krajiny, k šetrnému a lesnímu hospodaření a k využívání čisté energie.
Všechna opatření týkající se strategického cíle 3 Čistý a zdravý region jsou závislá na znalosti a
úrovni kompetencí členů samosprávy, veřejné správy, ale i obyvatel z řad podnikatelů, zemědělců
i široké veřejnosti. Proto je důležité vzdělávat na všech úrovních všechny cílové skupiny v rámci
životního prostředí, v jeho jednotlivých oblastech v rámci využívání čisté energie, šetrného
přístupu k přírodě a krajině a jejího obhospodařování, využívání inovativních technologií,
zadržování vody v krajině, nakládání s odpady atd.

Vazby mezi strategickým cílem B2x D4
Opatření

Vazba na
Opatření

D 4.1.1

B 2.1.1

D 4.1.2

D 4.1.4

D 4.1.1

B 2.1.2

D 4.1.2

D 4.1.3

Popis vazby
V rámci komunitního života se lidé scházejí také v knihovnách, či klubovnách nebo tělocvičnách při
ZŠ. Pořízení vybavení do těchto objektů pak přímo souvisí s využíváním tohoto vybavení v rámci
výuky ZŠ či MŠ (knihovny, tělocvičny, sokolovny,…).
Při podpoře aktivit různých komunit - seniorů, práce s dětmi a mládeží, pořádání příměstských
táborů při ZŠ je tak podpořena i infrastruktura a vybavenost ve školství.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. Každá škola i obec by měla mít zpracovaný plán
investic v rámci školství, proto je i toto opatření je provázané s infrastrukturou a vybaveností ve
školství.
V rámci komunitního života se lidé scházejí také v knihovnách, či klubovnách nebo tělocvičnách při
ZŠ. Pořízení vybavení do těchto objektů pak přímo souvisí s využíváním tohoto vybavení v rámci
výuky ZŠ či MŠ (knihovny, tělocvičny, sokolovny,…) a jsou tak také podpořeny moderní formy výuky
a vzdělávání.
Podporou neformálního a vzájemného vzdělávání, podporou mimoškolních aktivit, včetně
příměstských táborů, podpora spolupráce školy a místních spolků budou podpořeny nejen moderní
formy výuky, ale také celoživotní vzdělávání, spolupráce komunit, budou rozšířeny aktivity pro děti,
žáky i studenty.
Rozvoj spolupráce a partnerství se přímo v oblasti školství, zvláště pak v modernizaci výuky, nabízí.
Existuje spolupráce mezi školami napřič různými stupni vzdělávání, školami a rodiči, školami a
zřizovateli, podniky atd.

34

D 4.1.4
D 4.1.1
D 4.1.2
B 2.2.1

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.1
D 4.1.2

B 2.2.2

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.3

B 2.2.3
D 4.1.4

B 2.3.1

D 4.1.4

D 4.1.1
B 2.3.2

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.3

B 2.3.3
D 4.1.4
D 4.1.1
B 2.3.4
D 4.1.4

D 4.1.3
B 2.3.5
D 4.1.4
D 4.1.2

D 4.1.3
B 2.4.1

D 4.1.4

Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. I v rámci modernizace výuky by školy měly mít
popsané potřeby a směry vzdělávání.
Modernizace zázemí komunitního a spolkového života přispěje k rozvoji sociálních služeb.
Podporou činností volnočasových aktivit – vznik nízkoprahového klubu, podpora dobrovolnictví
přispěje zajištění sociálních služeb v území.
Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti sociálních služeb spočívá ve spolupráci s obcemi, školami,
veřejností a dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. Každá organizace zabývající se provozováním
sociálních služeb i obec by měla mít zpracovaný plán investic v rámci zajištění sociálních služeb.
Modernizace zázemí komunitního a spolkového života přispěje k podpoře rozvoje sociálních služeb
– pořízení vybavení v organizacích provozující sociální služby (centra komunitního charakteru).
Podporou zřízení komunitních center – mateřských, rodinných, klubů pro seniory a dalších denních
center komunitního charakteru bude podpořena potřeba rozvoje sociálních služeb.
Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti podpory rozvoje sociálních služeb spočívá ve spolupráci
s obcemi a dalšími aktéry ve zdravotnictví a v sociálních službách, mimo jiné také s úřady a krajem.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. V rámci podpory rozvoje infrastruktury je třeba se řídit
zpracovanými analýzami k potřebám území v oblasti sociálních služeb.
Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti zdravotnictví spočívá ve spolupráci s obcemi,
zdravotnickými zařízeními, ale i krajem.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. I zajištění dostupné lékařské péče by se mělo
promítnout v analýzách a strategiích obcí, regionu v rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti lékařů
v území.
Rozvoj dostupnosti bydlení je většinou jednou z kapitol studií, analýz a strategií obcí/měst. Na
zajištění výstavby rodinných nebo bytových domů jsou zpracovávány analýzy potřebnosti a řešeny
možnosti výstavby dané obce/města, nejdůležitějšími podklady pro výstavbu jsou Územní plány
obcí.
Modernizace zázemí a vybavení spolků souvisí také s modernizací budov NNO objektů či obecních
budov.
Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti investic do modernizace obecních budov a NNO objektů
je založena, ale i ovlivněna na spolupráci daných spolků působících v obci.
Investice obcí v rámci modernizace či rekonstrukce obecních budov by měly být podloženy
studiemi využitelnosti a strategickými plány jednotlivých obcí/měst.
V rámci spolupráce obcí – vytvoření DSO – lze posílit investice na modernizaci veřejné
infrastruktury např. podáním hromadné žádosti o dotaci, vzájemnou výpomocí, atd.
Investice obcí v rámci modernizace či rekonstrukce veřejné infrastruktury jsou podloženy studiemi
a strategickými plány jednotlivých obcí/měst.
Revitalizací venkovního zázemí spolků, kluboven, knihoven většinou úzce souvisí s modernizací
veřejného prostranství v obci.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. Veřejná prostranství řeší Územní plány obcí, studie,
strategické dokumenty v rámci využitelnosti daného místa.
V rámci spolupráce obcí – vytvoření DSO – lze posílit investice na modernizaci a výstavbu vodovodní
a kanalizační sítě, společné ČOV např. podáním hromadné žádosti o dotaci, vzájemnou výpomocí,
atd.
Výstavba vodovodní sítě či kanalizační sítě s ČOV je realizována na základě studií, strategických
plánů obcí a dalších dokumentů, které jsou nutné pro zpracování projektové dokumentace.
Opatření modernizace a výstavba komunikací řeší mimo jiné bezpečnost na komunikacích a
dostupnost občanských (komunitních) potřeb. Mimo jiné také dostupnost volnočasových aktivit –
cyklostezka, hromadná doprava, polní cesty mezi obcemi, atd.
Podporou spolupráce více obcí v rámci plánování rozvoje území lze řešit investiční prostředky pro
budování místních komunikací přesahující katastr obce, cyklostezky nebo bezpečnost na
komunikacích.
Opatření Strategické plánování podporuje zpracování strategických plánů, studií a dalších
rozvojových dokumentů ve všech oblastech. Pro rekonstrukci komunikací je důležité mít
zpracovaný pasport komunikací, strategický plán, investiční plán obce, Územní plán, pro novou
výstavbu je pak třeba se řídit potřebami v rámci nové výstavby v obci, dostupnosti samot atd., je
třeba si zanalyzovat bezpečnost na komunikacích v dané lokalitě a umět přicházet s řešeními.
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D 4.1.3
B 2.4.2
D 4.1.4

D 4.1.1

D 4.1.2
B 2.5.1
D 4.1.3

D 4.1.4
B 2.5.2

D 4.1.4

Podporou spolupráce více obcí v rámci plánování rozvoje území lze navrhovat a realizovat také
alternativní způsoby dopravy (např. společný autobus pro děti do škol na elektrický pohon),
výstavba terminálů a další synergické projekty v dopravě.
Podpora zavádění alternativních způsobů dopravy a chytrých řešení by se měla zakládat na studiích
životního prostředí, strategických plánech obcí, dopravců a analýz potřebnosti a efektivnosti
v daném území.
V rámci technického řešení a řešení využitelnosti budov, je nutné mít alespoň základní znalosti pro
čtení projektových dokumentací, možnosti využití dotací, mít přehled o prioritách v obcích a
městech a umět naplánovat finanční prostředky tak, aby mohly být budovy zrekonstruované dle
faktických potřeb a jejich rekonstrukce byla přínosná do dalších let.
Znalost legislativy, sociální oblasti a vzdělávacích procesů napomůže k podpoře komunitního života
v obcích.
Společnou spolupráci a plánováním lze zajistit hromadné vzdělávací akce pro zástupce obcí, měst,
podniků či veřejnosti. Spolupráce s kvalitními vzdělávacími agenturami může zajistit vzdělávání
přímo v regionu.
Strategické plánování je podmíněno znalostmi zástupců obcí, měst, organizací, škol či podniků. Pro
strategické plánování je nutné mít povědomí o aktuální situaci a znalosti z daných oblastí pro
návrhy řešení daného problému.
Strategické plánování je důležité zejména u krizového řízení – strategie pro řízení krizových situací,
bezpečnosti obyvatel a prevence nejrůznějších rizik.

Vazby uvnitř strategických cíle C3:
Opatření

Vazba na
Opatření

C 3.1.2
C 3.1.3
C 3.1.1

C 3.2.1
C 3.2.2
C 3.2.3

C 3.1.2

C 3.2.3

C 3.1.3

C 3.2.3

C 3.2.1

C 3.2.3

C 3.2.2

C 3.2.3

Popis vazby
Preventivní opatření v rámci poškozování krajiny podporuje také šetrné hospodaření v krajině a
obnovu krajinného rázu.
Mezi podporu preventivních opatření v krajině patří také řešení možností zadržování vody
v krajině.
Osvětou pro třídění odpadu a vytvoření podmínek pro třídění odpadu, sběrných dvorů a
kompostáren se budou eliminovat černé skládky v přírodě, které zatěžují přírodu. Optimalizace
nakládání s odpady je tak jednou ze složek prevence poškozování krajiny.
Využíváním obnovitelných zdrojů k výrobě „čistých energií“ dojde ke snížení produkce CO2, což
přispívá k preventivním opatřením poškozování krajiny a zmírnění klimatických změn.
Podporou vzdělávacích aktivit v oblasti EVVO, propagační činnosti dojde ke zvýšení zájmu o
problematiku preventivních opatření v rámci poškozování krajiny.
Podporou vzdělávacích aktivit v oblasti EVVO, propagační činnosti dojde ke zvýšení zájmu v rámci
šetrného lesního a zemědělského hospodaření.
Podporou vzdělávacích aktivit v oblasti EVVO, propagační činnosti dojde ke zvýšení zájmu o
problematiku v rámci zadržování vody v krajině.
Podporou vzdělávacích aktivit v oblasti EVVO, propagační činnosti dojde ke zvýšení zájmu o
problematiku tříděného odpadu, zamezení černých skládek, využitelnosti brownfield a další.
Podporou vzdělávacích aktivit v oblasti EVVO, propagační činnosti dojde ke zvýšení zájmu o
problematiku v energetické oblasti (snížení energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných
zdrojů v domácnostech, atd.)

Vazby mezi strategickým cílem C3x D4
Opatření

Vazba na
Opatření

D 4.1.3
C 3.1.1
D 4.1.4
C 3.1.2

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.3

C 3.1.3
D 4.1.4
C 3.2.1

D 4.1.3

Popis vazby
Rozvoj spolupráce a partnerství v rámci životního prostředí mezi organizacemi, úřady,
samosprávami a veřejnosti dojde k podpoře preventivních opatření proti poškozování krajiny.
Podporou strategického plánování v oblasti ochrany přírodního dědictví, navrhovaná řešení proti
poškozování krajiny, studie a průzkumy k obnově poškozené krajiny, podpoří Opatření C 3.1.1
Rozvoj spolupráce a partnerství v rámci hospodaření v krajině podpoří šetrný přístup v zemědělství
a lesnictví.
Strategické plánování je důležité pro obnovu krajinného rázu i způsoby hospodaření v krajině.
I pro podporu opatření k zadržování vody v krajině je nutná spolupráce orgánů, obcí, zemědělců či
samotných obyvatel.
Jakou formou přistoupí orgány či obce k zadržení vody v krajině by se mělo promítnout ve
strategických plánech, studiích životního prostředí a investičních plánech.
Podporou spolupráce obcí formou DSO lze podpořit nakládání s odpady, třídění odpadů
v domácnostech, společné svozy, svozovou techniku atd.
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D 4.1.4
D 4.1.1
C 3.2.2

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.1
D 4.1.2

C 3.2.3
D 4.1.3
D 4.1.4

Pro plán optimalizace nakládání s odpady je třeba zanalyzovat situaci a následně vytvořit plán
řešení. Často je nakládání s odpady součástí strategických plánů obcí.
Při modernizaci zázemí a vybavení spolkové činnosti lze využít možnosti fotovoltaických panelů
k ohřevu vody, výrobě elektřiny. Tím dojde k podpoře opatření C 3.2.2
Formou spolupráce podniků, samospráv, úřadů lze podpořit výrobu čisté energie, zprostředkovat
energetické audity a zavádět lokální inovativní opatření.
Pro podporu využívání čisté energie je třeba zpracování studií efektivnosti, využitelnosti a
ekonomické situace.
Podporou zázemí a vybavení pro ekocentra a jiné organizace z oblasti životního prostředí dojde
také k podpoře opatření D 4.1.1.
Mezi spolkovou či komunitní činnost lze zařadit Ekocentra i další organizace životního prostředí,
jejich podporou bude také podpořeno opatření C 3.2.2
Rozvojem spolupráce jednotlivých složek životního prostředí a dalších dotčených orgánů,
organizací bude probíhat osvěta, větší propagace a podpora životního prostředí.
I ve strategickém plánování lze počítat s podporu ekocenter, EVVO vzdělávacích aktivit,
propagačními materiály.

Vazby uvnitř strategického cíle D4:
Opatření

Vazba na
Opatření

D 4.1.2
D 4.1.1

D 4.1.3
D 4.1.4
D 4.1.3

D 4.1.2
D 4.1.4
D 4.1.3

D 4.1.4

Popis vazby
Modernizací zázemí a vybavení spolků a komunit bude podpořen komunitní a spolkový život
v obcích.
Rozvojem spolupráce a partnerství mezi spolky, komunitami, obcemi a dalšími organizacemi lze
podpořit modernizaci zázemí, nové vybavení kluboven, venkovní úpravy a další.
Podporou vzdělávacích aktivit v zázemí spolků a komunit lze podpořit jejich vybavenost,
zmodernizovat celé jejich zázemí i venkovní prostředí.
Rozvoj spolupráce a partnerství v rámci komunitního života jedné obce nebo mezi obcemi,
organizacemi přináší vždy sdílení zkušeností, vzájemnou propagaci činnosti a tím podporu
komunitního života v obci.
Pro realizaci aktivit pro děti a mládež, ale i pro seniory je důležité získávat nové zkušenosti a
podněty. Pro kvalitní život je důležité celoživotní a neformální vzdělávání a sdílení zkušeností.
Vzdělávání je důležité i pro vytváření partnerství a spolupráce na různých úrovních (mezi obcemi,
spolky, s komunitami, sociálními službami, podniky, veřejností a dalšími aktéry).

Legenda k následující tabulce tabulce č. 6:
Silná vazba

Slabá vazba

Nulová vazba nebo velmi nízká
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A 1.1.1
A 1.1.2
A 1.2.1
A 1.3.1
A 1.3.2
B 2.1.1
B 2.1.2
B 2.2.1
B 2.2.2
B 2.2.3
B 2.3.1
B 2.3.2
B 2.3.3
B 2.3.4
B 2.3.5
B 2.4.1
B 2.4.2
B 2.5.1
B 2.5.2
C 3.1.1
C 3.1.2
C 3.1.3
C 3.2.1
C 3.2.2
C 3.2.3
D 4.1.1
D 4.1.2
D 4.1.3

D 4.1.4

D 4.1.3

D 4.1.2

D 4.1.1.

C 3.2.3

C 3.2.2

C 3.2.1

C 3.1.3

C 3.1.2

C 3.1.1

B 2.5.2

B 2.5.1

B 2.4.2

B 2.4.1

B 2.3.5

B 2.3.4

B 2.3.3

B 2.3.2

B 2.3.1

B 2.2.3

B 2.2.2

B 2.2.1

B 2.1.2

B 2.1.1

A 1.3.2

A 1.3.1

A 1.2.1

A 1.1.2

A 1.1.1

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 21+
Opatření Strategického rámce

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D 4.1.4
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3.4 Popis inovativních rysů strategie
Tabulka 7 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030
Pilíř Inovační strategie ČR 2030

Opatření Strategického rámce SCLLD

Stručný popis návaznosti

Financování a hodnocení
výzkumu a vývoje

X

X

Národní start-up a spin-off
prostředí

X

X

2.1.2 Modernizace výuky a vzdělávání
3.2.3 Podpora EVVO, vzdělávacích
aktivit
4.1.2 Podpora komunit, komunitního
a spolkového života, celoživotní
vzdělávání
X

Projekty
na
podporu
polytechnického vzdělávání budou
řešeny na úrovni předškolního,
základního, středního, zájmového,
neformálního a celoživotního
vzdělávání.
X
Opatření,
týkajíce
se rozvoje
podnikání, je zaměřeno na aktivity,
které využívají nebo podporují
zavedení robotizace, digitalizace a
automatizace zejména menších
podniků. Investice do digitalizace
budou směřovány také do veřejné
správy a vzdělávání. Důležitá je i
podpora do modernizace složek IZS
včetně JPO a kybernetické
bezpečnosti.

Polytechnické vzdělávání

Inovační a výzkumná centra

Digitální stát, výroba a služby

Chytré investice

Mobilita a stavební prostředí

Ochrana duševního vlastnictví
Chytrý marketing

A 1.1.1 Rozvoj podnikání a zkvalitnění
služeb
B 2.1.2 Modernizace výuky a
vzdělávání
B
2.3.3
Modernizace
veřejné
infrastruktury
B 2.5.2 Podpora infrastruktury pro
krizové řízení a bezpečnost včetně JPO
A 1.1.1 Rozvoj podnikání a zkvalitnění
služeb
A 1.2.1 Rozvoj zemědělské a lesnické
činnosti
B 2.1.1 Infrastruktura a vybavenost ve
školství a vzdělávání
B 2.3.1 Rozvoj dostupnosti bydlení
B 2.3.2 Modernizace a investice do
obecních budov a NNO objektů včetně
vybavení
B
2.3.3
Modernizace
veřejné
infrastruktury
B 2.3.5 Modernizace a budování
vodovodních, kanalizačních sítí a ČOV
C 3.2.2 Podpora využívání čisté
energie
B 2.4.1 Modernizace a výstavba
komunikací, chodníků, cyklostezek a
zvyšování bezpečnosti dopravy
B
2.4.2
Podpora
zavádění
alternativních způsobů dopravy a
chytrých řešení
C 3.2.2 Podpora využívání čisté
energie
X
A 1.3.1 Zkvalitnění cestovního ruchu
A 1.3.2 Obnova a propagace památek
D 4.1.3 Rozvoj spolupráce a
partnerství

V opatřeních budou řešeny
investice do moderních technologií
a inovativních řešení, investice do
modernizace veřejné infrastruktury
s využitím šetrných a úsporných
energií.

Opatření se zaměřuje na realizaci
aktivit v dopravní infrastruktuře,
které mají zajistit dostupnost
služeb a obslužnost měst a obcí
s možností
využití
ekologicky
šetrných
nástrojů
(např.
infrastruktura pro elektromobilitu,
včetně elektromobilů)
X
Aktivity v rámci opatření jsou
zaměřeny na propagaci regionu
pomocí nových trendů a s využitím
nástrojů chytrého marketingu.

39

4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 2006
zakladatelskou smlouvou, kterou podepsalo 15 zakladatelů. Společnost byla založena za účelem
poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, a to
zejména Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Cílem společnosti je podpora udržitelného rozvoje v území působnosti společnosti ve
prospěch místního partnerství obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních
podniků a dalších subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových
koncepcí a strategií. Vnitřní organizační složka, Místní akční skupina, je tvořena partnery MAS, kteří
zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, působícími na území MAS a kteří zároveň
vyslovili souhlas s realizací SCLLD 21+ MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (dále jen MAS MTJ).
MAS MTJ má zákonem stanovené orgány, které řídí a kontrolují její činnost:
 Zakladatelé společnosti – založili obecně prospěšnou společnost, jmenují a odvolávají členy Správní
a Dozorčí rady.
 Správní rada – nejvyšší orgán společnosti, který rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o použití
jejich finančních prostředků.
 Ředitel společnosti – statutární orgán společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem.
 Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti, který kontroluje a hodnotí činnost obecně prospěšné
společnosti.

Obrázek 3 Organizační struktura MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Zdroj: vlastní zpracování
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Vnitřní organizační složka MAS MTJ
Z důvodu splnění podmínek Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020
bylo nutné upravit vnitřní organizační uspořádání společnosti – vytvořit organizační složku pod názvem
„Místní akční skupina“. Ta vznikla na základě podepsaných smluv mezi partnery MAS a obecně prospěšnou
společností a jejím úkolem je realizace Strategie CLLD na území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Dle
podmínek kladených na MAS má tato organizační složka vlastní orgány, které řídí její činnost:
 Partnerská schůze – nejvyšší orgán MAS, který tvoří všichni partneři MAS. Odpovídá za distribuci
veřejných prostředků a provádění Strategie CLLD v území působnosti MAS MTJ. Partneři tvoří
zájmové skupiny (dle své činnosti), které jsou zaměřené na určitou problematiku Strategie CLLD:
Veřejná správa a školství; Podnikání a zaměstnanost; Volnočasové aktivity a spolkový život; Sociální
oblast; Cestovní ruch; Zemědělství, lesnictví a ochrana přírody.
 Představenstvo – rozhodovací orgán MAS, který schvaluje zejména výzvy k podávání žádostí, vybírá
projekty a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.
 Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS, který dohlíží, aby činnost MAS byla vyvíjena v souladu se
standardy. Kontroluje způsob výběru projektů a je zodpovědný za monitoring, hodnocení a evaluaci
Strategie CLLD.
 Výběrová komise – výběrový orgán MAS, který vybírá projekty v rámci výzev MAS a navrhuje jejich
pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů Strategie CLLD.

MAS má zřízenu kancelář MAS, má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro
realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS a zodpovídá za realizaci SCLLD.

Kompetence a odpovědnost orgánů, jak obecně prospěšné společnosti, tak i vnitřní organizační jednotky
„Místní akční skupina“ jsou podrobně specifikovány ve Statutu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů jsou upraveny příslušenými jednacími řády. Veškeré
dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách MAS (http://www.masmtj.cz/zakladni-dokumenty).
Aktuální seznam členů jednotlivých orgánů je uveden na webových stránkách MAS MTJ
(http://www.masmtj.cz/clenove).

Statutárním zástupcem MAS je Ředitel společnosti. Kontakty na jednotlivé pracovníky MAS a statutárního
zástupce MAS jsou uvedeny na webových stránkách MAS MTJ (http://www.masmtj.cz/kontakt).

Případná realizace jednotlivých programových rámců Strategie CLLD se bude řídit příslušnou dokumentací
zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO. Tyto interní postupy a další dokumenty budou vždy zveřejněny
u konkrétní výzvy MAS, které se budou týkat.
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4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci realizace SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o šíření informací ohledně dotačních možností v území.
MAS aktivně spolupracuje se všemi aktéry v území, klade velký důraz na osobní přístup. Jedná se zejména
o následující animační aktivity:
1) Animace v rámci
alokací Akčního
plánu SCLLD



2) Dotační
poradenství
a
podpora
získávání
finančních zdrojů
do území




















3)
Vzdělávání,
osvěta,
informování











Informování o možnostech dotační podpory v rámci Akčního plánu
SCLLD
Konzultační a poradenské činnosti
Animace škol a školských zařízení (šablony)
Pořádání seminářů, školení, workshopů pro potenciální žadatele
a příjemce
Informování o dalších dotačních možnostech (regionální, krajské,
národní, mezinárodní)
Zasílání
informací
o
dotačních
možnostech
všem
partnerům a zájemcům
Pravidelné zveřejňování informací na webu, ve Zpravodaji MAS
a prostřednictvím obcí.
Vyhledávání a iniciace projektových záměrů v území, tj. zvyšování
absorpční kapacity zemí (mapování záměrů obcí a jejich propojování
a tvorba integrovaných projektů)
Konzultace k projektovým záměrům
Zvyšování schopností subjektů z území získat dotační zdroje
a úspěšně realizovat rozvojové projekty
Poskytnutí doporučení na další experty
Publikování úspěšných projektů, předávání a získávání příkladů dobré
praxe
Propojování a navazování spolupráce s partnery
Fundraising pro subjekty z území MAS (organizace lokálních
grantových programů z vlastních či jiných zdrojů)
Organizace lokálních grantových programů typu „Malý Leader“
(z vlastních prostředků, či z jiných zdrojů)
Propojování jednotlivých aktérů regionu
Pomoc podnikatelům, kteří chtějí podpořit rozvoj území (např.
vytipování projektů k podpoře, organizace speciálních grantových
programů)
Spolupráce s místními mateřskými, základními, středními školami
a dalšími subjekty
Příprava vlastních projektových záměrů MAS zaměřených na
vzdělávání
Mapování vzdělávacích potřeb území
Organizace vzdělávacích a osvětových akcí
Vydávání textových a audiovizuálních materiálů o regionu a příbězích
místních obyvatel
Tvorba výukových materiálů
Sdílení zkušeností, dobré praxe
Zajištění/tvorba informačních materiálů na podporu rozvoje oblastí
řešených v SCLLD
Prezentování činnosti MAS a přínosů CLLD
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4)
Podpora
inovací





5) Síťování
koordinace

a










6) Přenos znalostí a
zkušeností MAS
mimo území MAS





Podpora přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území
Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení
Propojování výzkumných aktivit vysokoškolských institucí, spolupráce
s místními podniky a studenty VŠ především z území MAS MTJ
Příprava pilotních projektů (financování realizace potom v rámci
daného projektu)
Pilotní ověření inovativních řešení
Realizace zastřešujících projektů (srovnatelná řešení pro větší skupinu
obdobných subjektů)
Podpora vzniku nových produktů, služeb a řešení
Setkávání se s aktéry v území, zapojení komunity do rozvoje území
Propojování subjektů v území za účelem uspořádání akcí, společného
řešení problémů, přípravy a realizace projektů
Pořádání exkurzí pro partnery MAS po zrealizovaných projektech jak
na území MAS, tak i v dalších inspirativních regionech ČR
Vytipovávání místních expertů (lídrů), využívání jejich znalostí,
zkušeností a podpora jejich zapojení do rozvoje regionu
Koordinace činností v území
Podpora realizace SCLLD formou spolupráce a členství v zájmových
organizacích
Působení MAS jako mediátora mezi různorodými subjekty z území při
řešení dílčích problémů
Podpora využití místních zdrojů a ekonomického potenciálu
Zapojení MAS do rozvojových sítí různých oblastí
Sdílení a získávání znalostí, zkušeností a dobré praxe

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko bude provádět monitorovací a evaluační činnost v souladu
s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém
období 2021-2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj,
odboru regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fichí Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI 1 . Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.
Nad rámec monitoringu a evaluace dle pokynů jednotlivých ŘO bude MAS jednou ročně provádět
vyhodnocení plnění strategie CLLD, která bude předkládána nejvyššímu, rozhodovacímu a kontrolnímu
orgánu MAS.
Indikátory v tabulce 8 byly stanoveny na základě aktuální animace území a zkušeností z realizace současné
strategie CLLD_16_01_005.

1

Národní číselník indikátorů
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4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 8 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl

Indikátor

A1 Ekonomicky
stabilní region
B2 Kvalitní
dostupná
infrastruktura

a

C3 Zdravý a čistý
region
D4 Aktivní a
spokojený region

Počet
zrealizovaných
projektů
Počet
zrealizovaných
projektů
Počet
zrealizovaných
projektů
Počet
zrealizovaných
projektů

Měrná jednotka

Výchozí hodnota
(1. 1. 2021)

Cílová hodnota
(31. 12. 2027)

Počet

0

50

Počet

0

30

Počet

0

10

Počet

0

20
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5. POVINNÁ PŘÍLOHA – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, že údaje
uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027
(Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS.

V Jevíčku dne 4. 11. 2021
……………………………………………………….
Ředitelka
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Miroslava Šejnohová
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