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3. STRATEGICKÁ ČÁST 

3.1 VIZE, MISE A STRATEGICKÉ CÍLE 

Dlouhodobá vize zachycuje představu o tom, kam by měl rozvoj MAS směřovat, jak by MAS 

měla v budoucnu vypadat. V úvodní pasáži vize je stručně zachycena pomocí klíčových slov 

hlavní podstata vize. Jednotlivé oblasti vize jsou potom rozvinuty do podoby uchopitelné 

všemi aktéry a především do podoby, z níž logicky vyplývají jednotlivé cíle integrované 

strategie MAS.   

Mise zachycuje poslání MAS, celkovou filozofii činnosti MAS a principy, na nichž bude rozvoj 

MAS postaven.  

Strategický cíl následně formuluje hlavní mezníky celkového rozvoje MAS, tj. celkové dopady 

realizace všech rozvojových činností. 

Dlouhodobá vize, mise a strategické cíle MAS jsou determinovány skutečností, jak MAS 

Luhačovské Zálesí v minulosti vystupovala a jak se vůči veřejnosti profilovala. Tedy jako 

organizace, jejímž posláním je intenzivní kooperace a pomoc členským subjektům, stejně i 

dalším aktérům rozvoje regionu, a to jak v jednotlivých projektech a aktivitách, tak i 

v komplexnějších strategických činnostech za účelem zajištění udržitelného rozvoje území. 

Lze stručně shrnout, že MAS klade akcent na základní principy metody LEADER:  

• přístup zdola nahoru  

• partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

• místní rozvojová strategie,  

• integrované a vícesektorové akce,  

• inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,  

• síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,  

• spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.  
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Vize MAS 2020 

Luhačovské Zálesí je atraktivním a prosperujícím regionem, založeným na udržitelném 

rozvoji cestovního ruchu, který čerpá z provázaného systému propagace turistických 

produktů, kvalitních veřejných i soukromých služeb, moderního vzhledu obcí a potenciálu 

kulturního a přírodního dědictví. Návštěvníkům nabízí lákavé propojení venkovských tradic 

a služeb lázeňského centra, místním obyvatelům pak kvalitní zázemí pro život, vzdělání a 

pracovní uplatnění. 

➢ Atraktivní a prosperující region 

Region podporuje modernizaci technologického vybavení a vytváří podmínky pro růst 

stávajících podniků. Region je lukrativním místem pro příchod nových podniků, čímž se 

region podílí na vzniku nových pracovních míst a příležitostí. Region je schopen připravit a 

poskytovat novým podnikatelským subjektům vhodné prostory pro podnikání, nalézá 

efektivní řešení opuštěných a zanedbaných podnikatelských lokalit. Mezi důležité nástroje 

patří efektivní komunikace a kooperace s okolními regiony za účelem nalézání inovativních 

způsobů řešení společných otázek. 

➢ Udržitelný cestovní ruch 

Luhačovské Zálesí je v mnoha směrech jedinečným regionem, nejvýznamnější konkurenční 

výhodou oproti okolním sub-regionům je tradice lázeňství v největších moravských lázních 

Luhačovice. Luhačovské Zálesí je regionem založeným na udržitelném rozvoji cestovního 

ruchu nabízejícím stejně tak aktivní odpočinek jako nenáročné formy rekreace a čerpá 

z provázaného systému propagace turistických služeb, přičemž nabízí propojení venkovských 

tradic a služeb lázeňského města. I přes dlouhodobé působení cestovního ruchu zachovává 

čisté životní prostředí a udržuje kulturní zvyklosti. Tato podpora udržitelného cestovního 

ruchu nenarušuje životní styl obyvatel regionu, naopak je obyvateli místní turismus 

podporován a rozvoj turistiky přináší obyvatelům užitek. Cestovní ruch v regionu láká aktéry 

bohatou nabídkou kulturního a sportovního vyžití. V regionu se zlepšují podmínky pro formy 

turistiky šetrné k přírodě, jako je agroturistika, vesnická turistika, ekoturismus. 
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➢ Kvalitní veřejné a soukromé služby 

V regionu je kladen důraz na zlepšení a rozvoj dopravní infrastruktury včetně kvalitní údržby 

veřejných komunikací. V regionu je hojně využívána kvalitní nabídka služeb veřejné 

hromadné dopravy. Region poskytuje obyvatelům optimální možnosti sociálních, 

zdravotních, vzdělávacích a ostatních veřejných služeb. K zajištění těchto služeb je region 

schopen využít inovativní přístupy a flexibilní řešení. V regionu jsou zabezpečeny služby a 

kapacity pro všechny skupiny potřebných obyvatel, region podporuje sociální začleňování a 

za pomoci sociální prevence se v regionu daří předcházet sociálně nepříznivým fenoménům. 

Region nabízí zvýšenou kvalitu výuky ve vzdělávacích zařízeních s rozvinutou spolupráci škol. 

Pro region je důležitá uplatnitelnost absolventů, proto podporuje a motivuje podnikatelské 

subjekty k poskytování praxí a stáží pro žáky a studenty. 

➢ Moderní vzhled obcí 

Všechny obce v regionu se mohou chlubit svým moderním vzhledem a upraveným veřejným 

prostranstvím. Příznivé životní prostředí v obcích je zabezpečeno dostatkem prostor 

s veřejnou zelení, které zapadají do celkového charakteru území obce. Občané se podílí na 

udržení atraktivního vzhledu veřejných prostranství. Obce využívají moderní sítě technické 

infrastruktury a komunikační technologie. 

➢ Kulturní a přírodní dědictví 

Region zužitkovává potenciál hodnotného kulturního a přírodního dědictví a klade důraz na 

udržení stability krajiny a krajinného rázu. Jsou budována opatření zmírňující negativní 

projevy vodní a větrné eroze, dále opatření sloužící k eliminaci či minimalizaci povodňových 

škod. Region dostatečně spolupracuje s neziskovým sektorem a zemědělci a tato spolupráce 

se orientuje především na zlepšení stavu životního prostředí. V regionu se nachází zachovalé 

kulturní památky lákající k navštívení obyvatele regionu i turisty.  

➢ Benefit pro návštěvníka  

Region je vyhledávaným cílem návštěvníků díky nevšedním a ojedinělým zážitkům 

sestávajících se z kvalitních podmínek pro rekreaci a široké nabídky služeb včetně poutavého 
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poznání místních tradic a folkloru. Široké spektrum služeb cestovního ruchu je patřičně 

prezentováno a propagováno rozličnými formami pro všechny skupiny návštěvníků. 

Přirozeným centrem regionu je lázeňské město Luhačovice, které spolu s okolními obcemi 

tvoří soudržný a harmonický celek a nabízí propojení venkovských tradic a služeb lázeňského 

centra. Návštěvníci využívají kvalitně vybudovanou infrastrukturu pro cykloturistiku, pohyb 

v přírodě, hipoturistiku a agroturistiku a mají tak možnost si vychutnat výjimečný přírodní 

charakter regionu. 

➢ Benefit pro obyvatele 

Obyvatelé jsou spokojeni se životem v regionu a aktivně se zapojují do obecních aktivit, 

region nabízí bohatý sportovní a kulturně společenský život. Nově příchozí obyvatelé se 

lehce začleňují do volnočasových a spolkových organizací v obci. Region podporuje náležitý 

rozvoj činnosti neziskových organizací a je zajištěno jejich zázemí a vybavení. Region 

povzbuzuje veřejnou debatu a přijímání nových myšlenek, občané mají možnost podílet se 

na rozvojových aktivitách regionu a jsou dostatečně informováni o dění v obci a regionu. 

Obyvatelé využívají širokou škálu nabízených regionálních produktů, čímž podporují místní 

výrobce. 

Region je připravený na realizaci vize a má potenciál a absorpční kapacitu realizovat 

aktivity podporované i nepodporované vnějšími dotačními prostředky. 

Mise MAS 

Budoucnost regionu Luhačovské Zálesí se odvíjí od vzájemné kooperace všech aktérů, 

společně sdílených hodnot a dotahování vytyčených cílů, k čemuž jako nástroj koordinace 

slouží Komunitně vedená strategie místního rozvoje. MAS Luhačovské Zálesí je organizací 

věnující se rozvojové činnosti na území své působnosti, přičemž pružně reaguje na potřeby 

svých členů, celého území a pomáhá v jeho rozvoji s ohledem na aktuální situaci 

ve společnosti. Prostřednictvím Komunitně vedené strategie místního rozvoje 

zprostředkovává finanční prostředky na realizaci rozvojových záměrů participujících členů. 

Záměrem je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy 
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minimálně do roku 2020 a to především za účelem vytvoření kvalitních podmínek pro život 

svých obyvatel a udržení a posílení potenciálu MAS Luhačovské Zálesí.  

 

Účelem SCLLD MAS Luhačovské Zálesí je: 

• sladit představy aktérů z území MAS o budoucím rozvoji území, 

• stanovit nejvhodnější a nejpotřebnější rozvojové aktivity, 

• zkoordinovat rozvojové činnosti jednotlivých aktérů, 

• podpořit aktéry při přípravě a realizaci rozvojových projektů, 

• zajistit financování rozvojových projektů z operačních programů s vyhrazenými 

prostředky pro MAS. 

• harmonizovat aktivity vedoucí k realizaci rozvojových aktivit 

Strategické cíle: 

Strategický cíl formuluje hlavní mezníky celkového rozvoje MAS, tj. celkové dopady realizace 

všech rozvojových činností. Strategický cíl je stav, který chce MAS v rámci realizace 

dosáhnout, a to přes úspěšnou realizaci jednotlivých Priorit a na ně navazujících Specifických 

cílů, Opatření a Aktivit. Tyto reflektují indikované potřeby občanů a aktérů v Luhačovském 

Zálesí a vyplývají z komunitních projednání a analytických šetření v době přípravy 

strategie. 

Na základě takto definovaného strategického cíle, v našem případě 4 strategických cílů, a 

jejich naplnění dojde k zajištění vysoké kvality života, spokojenosti obyvatel a rozvoji lidských 

zdrojů. K naplnění všech strategických cílů směřuje řada opatření, která jsou vzájemně 

propojena. V případě, že nedojde k naplnění byť jen jednoho opatření, povede to k poklesu 

kvality života v regionu. Díky zachování a podpoře místních historických, kulturních a 

společenských hodnot, a také využití nových inovativních řešení, se bude dařit vytyčené 

strategické cíle naplňovat. Pokud dojde k vytvoření rovnováhy mezi ekonomickým, 
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environmentálním a sociálním pilířem, a důraz bude kladen na její podporu, povede tato 

rovnováha ke zlepšení kvality života v regionu. 

Míra dosahování strategických cílů bude v rámci realizace strategie pravidelně sledována 

pomocí indikátorů strategických cílů. Jde o indikátory dopadů, které reflektují nejen činnosti 

MAS a subjektů v rámci CLLD, ale i další rozvojové aktivity směřující ke zlepšení situace 

v území. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 24 Grafické znázornění strategických cílů SCLLD 
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VIZE 

Luhačovské Zálesí je atraktivním a prosperujícím regionem, založeným na udržitelném rozvoji cestovního ruchu, který čerpá 

z provázaného systému propagace turistických produktů, kvalitních veřejných i soukromých služeb, moderního vzhledu obcí a 

potenciálu kulturního a přírodního dědictví. Návštěvníkům nabízí lákavé propojení venkovských tradic a služeb lázeňského centra, 

místním obyvatelům pak kvalitní zázemí pro život, vzdělání a pracovní uplatnění. 

STRATEGICKÝ CÍL 3 

 Zlepšit podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu a kulturního 

prostředí 

Priorita E: Podpora cestovního ruchu 

Priorita F: Podpora kulturního prostředí 

Specifické cíle 

A1: Zvýšit konkurenceschopnost 

podnikatelských subjektů 

v regionu 

A2: Zvýšit využití brownfields a 

dalších prostor pro podnikání 

A3: Vytvořit atraktivní 

podnikatelské prostředí 

B1: Zlepšit spolupráci v rámci MAS 

B2: Posílit přeshraniční a 

mezinárodní spolupráci 

 

Specifické cíle 

C1: Zlepšit podmínky pro činnost neziskových 

organizací a zájmových spolků 

C2: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost pro 

volnočasové aktivity 

D1: Zkvalitnit podobu veřejných prostranství a 

veřejných budov 

D2: Zajistit dostatečné kapacity zařízení sociálních a 

zdravotních služeb a podpořit sociální začleňování 

D3: Posílit kvalitu vzdělávání s důrazem na 

mateřské, základní a střední školy 

D4: Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu 

Specifické cíle 

 

E1: Zkvalitnit nabídku služeb 

cestovního ruchu 

E2: Zlepšit marketing cestovního 

ruchu 

F1: Rozvoj kulturního prostředí 

STRATEGICKÝ CÍL 1 

Zvýšit konkurenceschopnost 

místní ekonomiky a zlepšit řízení 

rozvoje území  

Priorita A: Podpora podnikání a pracovních míst 

Priorita B: Management rozvoje místního 

STRATEGICKÝ CÍL 2 

 Zkvalitnit prostředí pro život obyvatel   

Priorita C: Zlepšení podmínek pro 

volnočasové aktivity 

Priorita D: Zajištění kvalitních veřejných 

služeb 

STRATEGICKÝ CÍL 4 

 Uchovat přírodní potenciál a 

krajinný ráz 

Priorita G: Životní prostředí a 

krajina 

Specifické cíle 

 

G1: Dobudovat a modernizovat 

technickou infrastrukturu 

životního prostředí 

G2: Posílit péči o krajinu a zlepšit 

ekologické charakteristiky krajiny 

G3: Zefektivnit nakládání s odpady 

a energiemi 
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3.2 PRIORITY, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ 

Priority jsou hlavní témata rozvoje, tj. věcné oblasti, která chce MAS rozvíjet.  

Specifické cíle následně podrobněji stanoví ve vazbě na vizi a strategický cíl, čeho konkrétně 

má být v jednotlivých oblastech dosaženo. Každý cíl má u svých opatření stanoveny 

monitorovací indikátory. 

Opatření rozpracovávají způsob dosažení cílů a vycházejí ze znalosti území, jeho problémů a 

rozvojových předpokladů. S ohledem na roli SCLLD při uplatňování metody CLLD jsou 

rozlišovány 3 typy opatření: 

• Opatření CLLD, tj. opatření tematicky spadající pod nástroj CLLD a financovatelná 

z operačních programů pomocí CLLD. 

• Opatření SCLLD MAS, tj. taková opatření, která tematicky spadající pod nástroj CLLD a 

jsou financovatelná z operačních programů pomocí CLLD a současně je MAS má na 

základě specifických potřeb území zahrnuty v akčním plánu (programových rámcích)  

• Opatření OSTATNÍ, tj. taková opatření, která nespadají pod nástroj CLLD a nejsou tudíž 

financovatelná z operačních programů pomocí CLLD, nicméně jsou financovatelná buď 

přímo z evropských či národních dotačních zdrojů, případně z vlastních zdrojů 

realizátora. 

Aktivity jsou dílčí úkony jednotlivých opatření, na základě kterých dojde k naplnění 

specifických cílů. 

Obrázek 25 Grafické znázornění vazeb priorit, specifických cílů a opatření 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obsahově je tedy strategická část (to, co je v regionu potřebné realizovat za rozvojové 

činnosti) širší než je okruh témat podporovaných pomocí CLLD. Opatření nespadající do CLLD 

budou realizována individuálními projekty MAS a subjektů v regionu, a to v souladu 

v souladu s vizí MAS, za využití evropských, národních, krajských, ale pochopitelně i vlastních 

finančních zdrojů. U opatření, kde je to relevantní, jsou vysvětleny a zdůrazněny integrační a 

inovativní prvky. Integračním prvkem se rozumí konkrétní uplatnění integrovaného přístupu, 

tj. věcné, územní či časovou provázanost vybraných opatření. Inovační prvky jsou nové 

nástroje, přístupy, metody apod. uplatněné při řešení opatření. 

Obrázek 26 Grafické znázornění priorit SCLLD 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka Priority / Specifické cíle / Opatření / Aktivity 

Přiložená tabulka prezentuje hierarchii a celou soustavu priorit, specifických cílů a opatření nastavení strategie MAS Luhačovské Zálesí na 

straně jedné a současně jejich navázání na podporované opatření / oblasti v rámci CLLD jako celku, v rámci SCLLD MAS  

Tabulka 41 Hierarchie a soustava priorit, specifických cílů, opatření a aktivit strategie 

PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 
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A1.1. 

Zlepšení inovační a 
technologické vybavenosti 

podniků mimo 
zemědělských a lesnických 

subjektů 

NE NE OPPIK Inovace + Technologie 

A1.2 
Zlepšení inovační a 

technologické vybavenosti 
lesnických subjektů 

ANO 

ANO 
PRV,  

částečně 
OPPIK 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

ANO 
Článek č. 26 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh 

A1.3 
Podpora rozvoje 

zemědělských podniků 
ANO ANO 

PRV,  
částečně i OPPIK 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Článek č. 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do 
zemědělských podniků 

A1.4 
Vytvoření sítě místních 

producentů  
ANO NE PRV 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Článek č. 35 Horizontální a vertikální spolupráci 
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 

a místních trhů 
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A1.5 
Podpora regionálních 

produktů 
ANO ANO PRV 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Článek č. 17 odstavec 1 písmeno b), Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů 

A2 

Zv
ýš

it
 v

yu
ži

tí
 

b
ro

w
n

fi
el

d
s 

a 

d
al

ší
ch

 p
ro

st
o

r 

p
ro

 p
o

d
n

ik
án

í 

A2.1 
Revitalizace brownfields a 

podpora využitelnosti 
podnikatelských objektů  

NE - ostatní 
podniky 

NE OPPIK OPPIK 

A3 

V
yt

vo
ři

t 
at

ra
kt

iv
n

í p
o

d
n

ik
at

el
sk

é 
p

ro
st

ře
d

í 

A3.1 
Zlepšování podmínek pro 

stávající ponikání 
NE NE JINÝ X 

A3.2 Rozvoj nového podnikání 

ANO - sociální 
podniky 

NE IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

ANO ANO PRV 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Článek 19., odst. 1., písm.b) Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

NE - ostatní 
podniky 

NE  OPPIK OPPIK 

A3.3 

Preventivní opatření před 
poškozením zemědělské 

produkce přírodními 
katastrofami 

NE NE JINÝ X 
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PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 

B 

M
an

ag
em

en
t 

ro
zv

o
je

 m
ís

tn
íh

o
 p

ar
tn

er
st

ví
 

B1 

Zl
ep

ši
t 

sp
o

lu
p

rá
ci

 v
 r

ám
ci

 M
A

S 

B1.1 
Podpora vytváření místních 

partnerství 

ANO ANO PRV 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 

Článek č. 44 – Činnost spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER  

NE NE JINÝ X 

B1.2 

Vytvoření společného 
rámce pro realizace 

integrovaných projektů 
v regionu 

NE NE JINÝ X 

B2 

P
o

sí
lit

 p
ře

sh
ra

n
ič

n
í a

 

m
ez

in
ár

o
d

n
í s

p
o

lu
p

rá
ci

 

B2.1 
Přeshraniční a mezinárodní 

spolupráce 

NE NE OPPS SR-ČR OPPS SR-ČR 

NE NE JINÝ X 
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PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 

C 

Zl
e

p
še

n
í p

o
d

m
ín

e
k 

p
ro

 v
o

ln
o

ča
so

vé
 a

kt
iv

it
y

 

C1 

Zl
e

p
ši

t 
p

o
d

m
ín

ky
 p

ro
 č

in
n

o
st

 

n
e

zi
sk

o
vý

ch
 o

rg
an

iz
ac

í a
 

zá
jm

o
vý

ch
 s

p
o

lk
ů

 
C1.1 

Budování/rekonstrukce 
komunitních center a 
kluboven pro činnost 

spolků 

ANO NE IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi 

C1.2 

Podpora spolkové činnosti 
a akcí neziskových 
organizací včetně 

spolupráce 

NE NE JINÝ X 

C2 

Zk
va

lit
n

it
 in

fr
as

tr
u

kt
u

ru
 a

 

vy
b

av
e

n
o

st
 p

ro
 v

o
ln

o
ča

so
vé

 

ak
ti

vi
ty

 

C2.1 
Budování infrastruktury pro 

volnočasové aktivity 

ANO ANO PRV 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Článek č. 25 Neproduktivní investice v lesích 

NE NE JINÝ X 

NE NE JINÝ 
Národní dotační tituly - MŠMT 

Krajské dotační tituly - POV 
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PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 

D 

Za
jiš

tě
n

í k
va

lit
n

íc
h

 v
e

ře
jn

ýc
h

 s
lu

že
b

 

D1 

Zk
va

lit
n

it
 p

o
d

o
b

u
 

ve
ře

jn
ýc

h
 p

ro
st

ra
n

st
ví

 a
 

ve
ře

jn
ýc

h
 b

u
d

o
v D1.1 

Modernizace a 
rekonstrukce veřejných 

budov 
NE NE JINÝ 

Národní dotační tituly - MMR 
Krajské dotační tituly - POV 

D1.2 
Obnova veřejných 

prostranství a veřejné 
zeleně 

NE NE 

OPŽP PO 4 - SC 4.3. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

JINÝ 
Národní dotační tituly - SFŽP 
Krajské dotační tituly - POV 

D2 

Za
jis

ti
t 

d
o

st
at

e
čn

é
 k

ap
ac

it
y 

za
ří

ze
n

í s
o

ci
ál

n
íc

h
 a

 

zd
ra

vo
tn

íc
h

 s
lu

že
b

 a
 p

o
d

p
o

ři
t 

so
ci

ál
n

í z
ač

le
ň

o
vá

n
í 

D2.1 
Vybudování / dobudování 
kapacit zařízení sociálních 

služeb 
ANO ANO IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi 

D2.2 
Zkvalitnění zdravotnických 

služeb 
NE NE IROP 

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotních služeb a péče o zdraví 

D3 

P
o

sí
lit

 k
va

lit
u

 v
zd

ě
lá

vá
n

í s
 

d
ů

ra
ze

m
 n

a 
 

m
at

e
řs

ké
, z

ák
la

d
n

í a
 s

tř
e

d
n

í 

šk
o

ly
 

D3.1 
Zlepšení vybavenosti 

mateřských, základních a 
středních škol  

ANO ANO IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
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D3.2 
Celoživotní vzdělávání a 

podpora uplatnění obyvatel 
na trhu práce 

ANO NE IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

D4 

Zk
va

lit
n

it
 d

o
p

ra
vn

í a
 t

e
ch

n
ic

ko
u

 in
fr

as
tr

u
kt

u
ru

 
D4.1 

Zlepšení stavu a údržby 
veřejných komunikací  

ANO NE JINÝ 
Národní dotační tituly - SFDI 
Krajské dotační tituly - POV 

D4.2 
Rozvoj infrastruktury pro 

nemotorovou dopravu 
ANO 

ANO IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

NE JINÝ Národní dotační tituly - SFDI 

D4.3 
Zvýšení dopravní 

bezpečnosti 
ANO 

ANO IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

NE JINÝ Národní dotační tituly - SFDI 

D4.4 
Rozvoj veřejné hromadné 

dopravy 
ANO ANO IROP 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

D4.5 
Zlepšení kvality veřejné 
technické infrastruktury 

NE NE JINÝ 
Národní dotační tituly - EFEKT 

Krajské dotační tituly - POV 
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PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 

E 

P
o

d
p

o
ra

 c
e

st
o

vn
íh

o
 r

u
ch

u
 

E1 

Zk
va

lit
n

it
 n

ab
íd

ku
 s

lu
že

b
  

ce
st

o
vn

íh
o

 r
u

ch
u

 

E1.1 
Zkvalitnění nabídky 

ubytovacích a stravovacích 
zařízení v regionu 

NE 
NE PRV 

  Opatření 6. Rozvoj zemědělských podniků a 
podnikatelské činnosti, Operace 6.4.2 Podpora 

agroturistiky 

NE JINÝ X 

E1.2 
Zlepšení doplňkové 

turistické infrastruktury a 
jejich provázanosti 

NE NE JINÝ X 

E2 

Zl
e

p
ši

t 

m
ar

ke
ti

n
g 

 

ce
st

o
vn

íh
o

 

ru
ch

u
 E2.1 Zlepšení řízení cestovního 

ruchu 
NE NE JINÝ X 

E2.2 
Tvorba turistických 

produktů a jejich propagace 
NE NE JINÝ X 

                    

F 

P
o

d
p

o
ra

 k
u

lt
u

rn
íh

o
 p

ro
st

ře
d

í 

F1 

R
o

zv
o

j k
u

lt
u

rn
íh

o
 p

ro
st

ře
d

í 

F1.1 
Rekonstrukce a obnova 

kulturního dědictví  
ANO 

NE IROP 
SC 3.1  

ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY 
A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

NE JINÝ 
Národní dotační tituly - MMR 
Národní dotační tituly - MZE 

F1.2 Podpora kulturních aktivit NE NE JINÝ 
Národní dotační tituly - MK 
Krajské dotační tituly - ZK 
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PRIORITA SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 
PODPORA 

CLLD  
PODPORA 

SCLLD MAS 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
OPATŘENÍ PROGRAMU 

G 

Ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
d

í a
 k

ra
jin

a
 

G1 

D
o

b
u

d
o

va
t 

a 
m

o
d

er
n
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o

va
t 

te
ch

n
ic
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u

 in
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tr

u
kt

u
ru

 

ži
vo

tn
íh

o
 p

ro
st

ře
d

í 

G1.1 
Výstavba kanalizací a 

čistíren odpadních vod 
NE 

NE OPŽP 

PO 1 - SC 1.1. Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod 

NE JINÝ Národní dotační tituly - MZE 

G1.2 Zajištění pitné vody NE NE OPŽP 
PO 1 - SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v 

odpovídající jakosti a množství 

G2 

P
o

sí
lit

 p
é

či
 o

 k
ra

jin
u

 a
 z

le
p

ši
t 

e
ko

lo
gi

ck
é

 c
h

ar
ak

te
ri

st
ik

y 

kr
aj

in
y 

G2.1 Prevence rizik ANO NE 
PRV - prevence v 

lesích 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

Čl. 24, odst. 1, písmeno a) Zavádění 
preventivních protipovodňových opatření v 

lesích  

G2.2 
Zlepšování stavu životního 

prostředí 
ANO 

ANO OPŽP PO 4 - SC 4.2. Posílit přirozené funkce krajiny  

NE OPŽP PO 4 - SC 4.3. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

G3 

Ze
fe

kt
iv

n
it

 n
ak

lá
d

án
í  

s 
o

d
p

ad
y 

a 

e
n

e
rg

ie
m

i 

G3.1 
Zlepšení odpadového 

hospodářství 
NE NE OPŽP 

PO 3 - SC 3.2. - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

G3.2 Energetické úspory NE NE OPŽP 
PO 5 - SC 5.1. Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce jsou uvedeny jednotlivé priority, specifické cíle a opatření. U opatření je vždy 

uvedeno, zda je dané opatření podporované v rámci MAS a konkrétní opatření daného 

operačního programu. Dále jsou uvedeny i alternativní zdroje financování mimo CLLD a to v 

rámci individuálních projektů žadatelů z regionu v jednotlivých operačních programech, 

stejně jako doplňkové financování skrz národní/krajské dotační zdroje či za vlastní 

prostředky. 

Naplňování strategických cílů bude průběžně vyhodnocováno formou monitoringu a 

evaluace. Ke strategickým cílům jsou přiřazeny následující indikátory: 

Kód NČI 2014+ Název indikátoru Měrná jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 

93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podnik / příjemce výstup 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje 
EUR výsledek 
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Priorita A:  PODPORA PODNIKÁNÍ A PRACOVNÍCH MÍST 

Specifický cíl A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů v regionu 

➢ Opatření A1.1: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti podniků mimo 

zemědělských a lesnických subjektů 

Klíčový bude důraz na tvorbu pracovních míst díky zlepšení vybavenosti a inovační 

schopnosti podniků. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. 

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, zavedení nových metod 

organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 

integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV 

aktivit, inovací a výroby (organizační inovace). Zvýšení prodeje výrobků a služeb 

prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování 

potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů 

(marketingová inovace). Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, včetně 

nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, drobný hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí. 

➢ Opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických subjektů 

Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. 

stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje 

ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 

technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost; výstavby či modernizace. 

➢ Opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků 

Opatření se zaměřuje na zkvalitnění činnosti zemědělských podniků a zlepšení lesního 

hospodářství. Podporovány budou hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 

výrobě; investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 

pro školkařskou produkci; investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 

investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
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➢ Opatření A1.4: Vytvoření sítě místních producentů  

Realizace investice spojených s marketingem místních producentů a včetně síťování a 

společné prezentace. Společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na 

novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, 

propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu 

➢ Opatření A1.5: Podpora regionálních produktů 

Realizace stavebních a technologických investic vedoucích ke zlepšení zpracování 

zemědělských a potravinářských produktů včetně nezbytných manipulačních ploch, realizace 

investic ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů. 

Nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu 

ke zvyšování kvality, včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů. Dále 

hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh; investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 

manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 

produktů. 

Specifický cíl A2: Zvýšit využití brownfields a dalších prostor pro podnikání  

➢ Opatření A2.1: Revitalizace brownfields a podpora využitelnosti podnikatelských 

objektů 

Analýza nevyužitých brownfields v jednotlivých obcích, analýza vhodných nemovitostí 

k podnikání v jednotlivých obcích, revitalizace brownfields, modernizace prvků a částí 

elektrizační soustavy ve vztahu k potřebám podnikatelského sektoru. Prezentace příkladů 

dobré praxe z jiných regionů. Aktivní politika obcí za účelem atrakce podnikatelského sektoru 

v souvislosti s podnikatelskými prostory. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

175 

Specifický cíl A3: Vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí 

➢ Opatření A3.1: Zlepšování podnikatelského prostředí 

Aktivity pro podporu start-up podnikání formou konzultací a pomoci s přípravou 

podnikatelských záměrů a plánů pro začínající podnikatele. Dotační poradenství a dotační 

audity, poradenské služby - odborné poradenství v oblasti právní, daňové a účetní, 

marketingu a propagace, v oblasti živnostenských oprávnění, ale i poradenství formou 

mentoringu či koučování, kdy dochází k osobnostnímu rozvoji; žádanější jsou i poradenství v 

oblasti time a stress managementu či slaďování pracovního a rodinného života. Informační 

servis – monitoring novinek v oblastech podnikání, informační servis z oblasti dotačních 

programů, který monitoruje měnící se výzvy a upozorňuje na ty aktuální či připravované. 

Setkávání s podnikateli, networking či jiné formy kooperace – osobní setkávání, předávání 

informací, zkušeností, problematiky mezi podnikatelskou sférou a zástupce obcí či jiných 

organizací (např. školy). Networkingové akce mezi podnikateli navzájem - rozšíření svých 

kontaktů, získávání informací, možností poznání nových obchodních partnerů. Spolupráce 

firem a školských zařízení. 

➢ Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání 

Podpora nových podnikatelských záměrů, včetně nových sociálních podniků - aktivity na 

výstavbu, rekonstrukci, rozšíření a vybavení podniků s důrazem na zvýšení počtu pracovních 

míst, např. v těchto oblastech činnost: 

• zpracovatelský průmysl,  

• stavebnictví,  

• velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel,  

• informační a komunikační činnosti,  

• profesní, vědecké a technické činnosti,  

• činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, 

• činnosti související se stavbami a úpravou krajiny,  

• administrativní a kancelářské činnosti, 

• pořádání konferencí a hospodářských výstav,  

• sportovní, zábavní a rekreační činnosti, 
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• opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, 

• poskytování ostatních osobních služeb. 

 

➢ Opatření A3.3.: Preventivní opatření před poškozením zemědělské produkce 

přírodními katastrofami 

Aktivity týkající se retence vody, retenční nádrže, opatření na zpomalení odtoku vody, 

preventivní protipovodňová opatření, podpora protierozních opatření, zábrany sesuvů půdy.  
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Priorita B:  MANAGEMENT ROZVOJE MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ 

Specifický cíl B1: Zlepšit spolupráci v rámci MAS 

➢ Opatření B1.1: Podpora vytváření místních partnerství 

Zefektivnění řešení společných otázek obcí regionu – setkávání statutárních zástupců obcí, 

zvyšování participace subjektů z regionu na jeho rozvoji, společná setkávání občanů, 

neziskových organizací a podnikatelských subjektů z regionu. Dále rozvoj spolupráce mezi 

členy, partnery MAS, propagace činnosti MAS a partnerů, podpora spolupráce a síťování 

partnerů v území. 

➢ Opatření B1.2: Vytvoření společného rámce pro realizace integrovaných projektů 

v regionu 

Poradenství při iniciaci a přípravě projektových záměrů, zpracování a koordinace projektů 

včetně následného managementu a propagace výstupů a výsledků projektů. Pomocná paže 

pro všechny spolupracující subjekty v regionu.  

Specifický cíl B2: Posílit přeshraniční a mezinárodní spolupráci 

➢ Opatření B2.1: Přeshraniční a mezinárodní spolupráce 

Výměna zkušeností a spolupráce s ostatními MAS, setkávání se zahraničními partnery 

za účelem řešení společných projektů, inspirace a transferu příkladů dobré praxe. Navázání 

partnerství za účelem studijních stáží a celkové mezinárodní spolupráce. 
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Priorita C:  ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Specifický cíl C1: Zlepšit podmínky pro činnost neziskových organizací a zájmových spolků 

➢ Opatření C1.1: Budování/rekonstrukce komunitních center a kluboven pro činnost 

spolků 

Výstavba a rekonstrukce komunitních center a kluboven pro činnost spolků v obcích. Pořízení 

vybavení k provozování činnosti spolků, které se zabývají volnočasovými aktivitami, 

modernizace technického zázemí spolků v obcích. Podpora zájmové činnosti v rámci daných 

objektů. 

➢ Opatření C1.2: Podpora spolkové činnosti a akcí neziskových organizací 

Vlastní aktivity MAS / Luhačovského Zálesí, o.p.s. na poli podpory spolkové činnosti a 

fungování neziskových organizací. Podpora spolkové činnosti občanů, organizace 

informačních kampaní a vzdělávání ve směru k rozvoji spolkové činnosti. Informační 

předávání příkladů dobré praxe z regionu i České republiky a jejich implementace. 

Specifický cíl C2: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost pro volnočasové aktivity 

➢ Opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity 

Výstavba obecních výletišť, budování dětských hřišť. Budování doprovodné infrastruktury, 

značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, 

přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 

bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 
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Priorita D:  ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Specifický cíl D1: Zkvalitnit podobu veřejných prostranství a veřejných budov 

➢ Opatření D1.1: Modernizace a rekonstrukce veřejných budov 

Rekonstrukce a úprava veřejných budov, včetně úpravy tepelně technických parametrů a 

bezbariérových úprav. Výměna nevyhovujících zdrojů tepla a využívání OZE. Zřízení 

doplňující zeleně v okolí budov a na budovách. 

➢ Opatření D1.2: Obnova veřejných prostranství a veřejné zeleně 

Rekonstrukce veřejných prostranství (chodníky, lavičky, atp.), obnova zeleně kolem 

veřejných prostranství. Zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), obnova funkčního stavu stávajících ploch a 

prvků veřejné zeleně - revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby. 

Specifický cíl D2: Zajistit dostatečné kapacity zařízení sociálních a zdravotních služeb a 

podpořit sociální začleňování  

➢ Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení sociálních služeb 

Vybudování infrastruktury pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy 

sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené 

chudobou a sociálním vyloučením. Zřizování či rekonstrukce zařízení pro poskytování 

komunitní péče. Pořízení bytových domů a bytů pro sociální bydlení. 

➢ Opatření D2.2: Zkvalitnění zdravotnických služeb 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení zdravotní péče (především 

ordinace, lékárny, laboratoře). Nákup moderních pomůcek, přístrojů a zařízení za účelem 

zvýšení kvality poskytovaných služeb. Programy zdravotní prevence v oblasti srdečních a 

cévních chorob, rakoviny, prevence úrazů, ochrana duševního zdraví s cílem prodlužení délky 

života a délky života ve zdraví, osvěta, poradenství 
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Specifický cíl D3: Posílit kvalitu vzdělávání s důrazem na mateřské, základní a střední školy 

➢ Opatření D3.1: Zlepšení vybavenosti mateřských, základních a středních škol 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení kapacit pro předškolní, základní, střední a 

další vzdělávání (především školy, školky a komunitní školy), dále odborných učeben, 

laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a 

technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností, dále zařízení pro rozvoj 

klíčových kompetencí pro jazykovou výuku, matematické schopnosti, základní schopnosti v 

oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi. Zajištění vnitřní 

konektivity a připojení k internetu mateřských, základních a středních škol. Aktivity vedoucí 

k inkluzi žáků, např. pořízení vybavení pro žáky s SVP, zajištění pedagogických asistentů. 

➢ Opatření D3.2: Celoživotní vzdělávání a podpora uplatnění obyvatel na trhu práce 

Tvorba a realizace vzdělávacích, poradenských a informačních programů pro zaměstnance 

ohrožené propouštěním. Kariérové poradenství v oblasti služeb zaměstnanosti, personální 

řízení s ohledem na věk či schopnosti pracovníků nebo pro pracovníky podniků 

procházejících restrukturalizací. Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, 

organizaci a řízení odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských 

zdrojů. Další profesní vzdělávání zaměřené na odborné i klíčové kompetence s důrazem na 

starší věkové skupiny. Spolupráce s podnikatelskými a vzdělávacími institucemi. 

Specifický cíl D4: Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu 

➢ Opatření D4.1: Zlepšení stavu a údržby veřejných komunikací 

Rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy, rekonstrukce a opravy místních komunikací. Rekonstrukce 

opěrných i jiných zdi, příkopů, odvodňovacích zařízení. Rekonstrukce zpevněných ploch a 

parkovišť, lávek a mostů. Obnova dopravního značení. 

➢ Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravních značení 

vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a 
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modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické 

pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy, související doprovodná infrastruktura a 

zeleň. 

➢ Opatření D4.3: Zvýšení dopravní bezpečnosti 

Aktivity týkající se zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, 

zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 

dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Aktivity na zvyšování bezpečnosti 

u všech druhů dopravní infrastruktury (vybavení přechodů pro chodce, retardéry, 

zpomalovací pruhy, radary, semafory, zábradlí, ploty, svodidla). Stavební úpravy s cílem 

zvyšování bezpečnosti provozu na silničních komunikacích. 

➢ Opatření D4.4: Rozvoj veřejné hromadné dopravy 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 

parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, zázemí pro VHD, 

výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu 

na VHD). Zlepšení dopravní návaznosti spojů, doplnění chybějících spojů. Rekonstrukce 

zastávek veřejné hromadné dopravy. 

Opatření D4.5: Zlepšení kvality veřejné technické infrastruktury 

Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení s důrazem na nízkou spotřebu 

energie, výměna svítidel. Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikačních a 

informačních sítí (vysokorychlostní internet, optické kabelové sítě, vysílače a předávací 

stanice signálu – mobilní telefony, wi-fi, bezdrátový rozhlas a kabelová televize), 

rekonstrukce obecních rozhlasů. Výstavba, rekonstrukce a modernizace bezpečnostních a 

zabezpečovacích technologií (kamerové systémy, fotopasti, hlásné a informační systémy 

propojené na internet a mobilní telefony občanů a IZS). 
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Priorita E:  Podpora cestovního ruchu 

Specifický cíl E1: Zkvalitnit nabídku služeb cestovního ruchu 

➢ Opatření E1.1: Zlepšení turistické infrastruktury 

Modernizace infrastruktury pro CR, inovace vybavení, další rozvoj již vybudované turistické 

infrastruktury (cyklostezky, tělocvičny, venkovní sportovní i kulturní areály). Výstavba, 

rekonstrukce, modernizace a vybavení volnočasových a rekreačních areálů. Podpora 

měkkých aktivit týkající se informačních a turistických center a nabídek CR.  

Specifický cíl E2: Zlepšit marketing cestovního ruchu 

➢ Opatření E2.1: Zlepšení řízení cestovního ruchu 

Vytvoření ucelené koncepce cestovního ruchu, posílení spolupráce a koordinace subjektů a 

služeb v cestovním ruchu. Vytvoření destinačního managementu za účelem koordinace 

rozvojových a marketingových aktivit v oblasti CR. Nalezení konsensu v oblasti financování 

rozvojových a marketingových aktivit v oblasti CR. Koordinované využití vybavenosti obcí 

(především zařízení pro sport, volný čas, kulturu), přírodních a historických památek, akcí 

konaných v regionu ve prospěch cestovního ruchu, společný kalendář akcí. 

Opatření E2.2: Tvorba turistických produktů a jejich propagace 

Vytvoření nabídky zážitkových balíčků, podpora zavádění wellness pobytů, podpora 

agroturistiky a hipoturistiky, zavedení karty návštěvníka. Sjednocení online a tiskových 

prezentací destinace / území MAS. Společné vydávání propagačních materiálů a účast na 

prezentačních akcích v oblasti cestovního ruchu. 
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Priorita F:  Podpora kulturního prostředí 

Specifický cíl F1: Rozvoj kulturního prostředí 

➢ Opatření F1.1: Rozvoj kultury a ochrana památek 

Rekonstrukce/vybudování kulturních zařízení, regenerace a obnova nemovitých kulturních 

památek, jejich stavební údržba, konzervace, vybudování infrastruktury pro jejich 

zpřístupnění a zatraktivnění, úprava jejich okolí včetně parků a zahrad. Ochrana a obnova 

movitých kulturních památek, zlepšování podmínek pro jejich uchování a zpřístupnění, 

kreativní využití nemovitých kulturních památek, veřejná infrastruktura. 

➢ Opatření F1.2: Podpora kulturních aktivit 

Podpora kulturních a společenských aktivit na území Luhačovského Zálesí, zejména 

nadregionálního charakteru (závody, festivaly). Důraz na udržování tradic v regionu. 

Inovativní řešení systému financování a prezentace místních kulturních sdružení. 
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Priorita G: Životní prostředí a krajina 

Specifický cíl G1: Dobudovat a modernizovat technickou infrastrukturu životního prostředí 

➢ Opatření G1.1: Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod 

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí; výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren 

odpadních vod. Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 

(eutrofizace vod). 

➢ Opatření G1.2: Zajištění pitné vody 

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody výstavba a 

dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. 

Specifický cíl G2: Posílit péči o krajinu a zlepšit ekologické charakteristiky krajiny 

➢ Opatření G2.1: Prevence rizik 

Protipovodňová opatření, preventivní opatření před poškozením zemědělské produkce 

přírodními katastrofami, prevence sesuvů, zajištěné ochrany proti vodní a větrné erozi, důraz 

na zachování příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy apod. 

➢ Opatření G2.2 Zlepšování stavu životního prostředí  

Posílení biodiverzity, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, 

výsadba a obnova větrolamů, remízek, břehových porostů, stromořadí.  

Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, 

ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), realizace přírodě blízkých opatření ke 

zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků 

zeleně. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého 

charakteru. 
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Specifický cíl G3: Zefektivnit nakládání s odpady a energiemi 

➢ Opatření G3.1: Zlepšení odpadového hospodářství 

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, výstavba a modernizace 

zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

➢ Opatření G3.2: Energetické úspory 

Realizace energetických úspor, zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace 

(repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na 

energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Realizace systémů 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní 

teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody. 
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3.3 INTEGROVANÉ A INOVATIVNÍ PRVKY V SCLLD 

Integrovaný přístup k rozvoji území MAS je realizován prostřednictvím komunitně vedeného 

místního rozvoje (CLLD). Strategie MAS Luhačovské Zálesí v souladu se strategiemi na místní, 

regionální, národní a v souladu s Dohodou o partnerství. 

Integrovaný přístup byl zajištěn širokou spoluprací hlavních aktérů územního rozvoje. Obce a 

města na území MAS mají podobné problémy a potřeby, přičemž integrovaná strategie 

území nabízí řadu oblastí spolupráce. Integrovanost je tedy definována jednak územně a 

jednak obsahově.  

Komunitně vedený místní rozvoj směřuje k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 

daného území a rozvoji spolupráce aktérů. V rámci komunitního projednávání se zájmovými 

skupinami byly nastaveny priority a strategické cíle tak, aby zaměření strategie odpovídalo 

zájmovým skupinám. 

Tabulka 42 Vazba specifických cílů SCLLD na zájmové skupiny 

Zájmová skupina Specifický cíl SCLLD 

➢ Municipality 

B1: Zlepšit spolupráci v rámci MAS 

B2: Posílit přeshraniční a mezinárodní spolupráci 

D1: Zkvalitnit podobu veřejných prostranství a 
veřejných budov 

D2: Zajistit dostatečné kapacity zařízení sociálních a 
zdravotních služeb a podpořit sociální začleňování 

D3: Posílit kvalitu vzdělávání s důrazem na 
mateřské, základní a střední školy 

➢ Podnikání 

A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů v regionu 

A2: Zvýšit využití brownfields a dalších prostor pro 
podnikání 

A3: Vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí 

E1: Zkvalitnit nabídku služeb cestovního ruchu 

E2: Zlepšit marketing cestovního ruchu 

➢ Zemědělství a ŽP 

A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů v regionu 

A2: Zvýšit využití brownfields a dalších prostor pro 
podnikání 

A3: Vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí 

G1: Dobudovat a modernizovat technickou 
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infrastrukturu životního prostředí 

G2: Posílit péči o krajinu a zlepšit ekologické 
charakteristiky krajiny 

G3: Zefektivnit nakládání s odpady a energiemi 

➢ Společenský život 

C1: Zlepšit podmínky pro činnost neziskových 
organizací a zájmových spolků 

C2: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost pro 
volnočasové aktivity 

➢ Vzdělávání D3: Posílit kvalitu vzdělávání s důrazem na 
mateřské, základní a střední školy 

 

Přístup CLLD zasáhl nejen do tvorby strategie, ale bude se podílet na realizaci konkrétních 

aktivit. Jednotlivé projekty budou vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve 

vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným 

projektům. Dalším integračním prvkem na území MAS je rozsáhlá animace území pro 

zajištění maximální spolupráce všech klíčových aktérů působících na území MAS, a to z 

oblasti soukromé, neziskové i veřejné. 

Inovativním prvkem v SCLLD je kooperativní přístup a jednotná organizace aktivit v regionu a 

jejich propagace. Důležitá je taktéž efektivní spolupráce místní samosprávy 

s podnikatelskými subjekty a neziskovým sektorem při územním rozvoji či kulturním, 

sportovním a společenském dění. 

Výslednou strategií se táhne několik témat, která průřezově zasahují jednotlivé strategické 

cíle, specifické cíle a opatření. Těmito tématy jsou místní ekonomika, kvalita života a služby, 

v neposlední řadě životní prostředí.  

Některá témata mají vazbu na všechna opatření – například opatření B1.1 Podpora vytváření 

místního partnerství, přičemž tato partnerství se mohou týkat jak veřejného tak soukromého 

sektoru všech témat. Stejně tak širokou vazbu má opatření B1.2 Vytvoření společného rámce 

pro realizace integrovaných projektů v regionu a opatření B2.1 Přeshraniční mezinárodní 

spolupráce. Vzájemné vazby jednotlivých specifických cílů znázorňuje následující matice. 
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Obrázek 27 Znázornění vazeb opatření 
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3.4 VAZBY NA JINÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Pro vhodné nastavení strategické části SCLLD MAS Luhačovské Zálesí je důležité, aby byla 

provázaná s dalšími strategickými dokumenty týkajícími se území MAS (na úrovni národní, 

krajské i lokální). V této kapitole jsou tedy hodnoceny klíčové národní a krajské dokumenty, 

existující dokumenty svazků obcí, jednotlivé obce (až na výjimky) své strategické dokumenty 

zpracované nemají.  

3.4.1 Strategické dokumenty na místní úrovni 

• Strategický rozvojový plán Mikroregionu Luhačovské Zálesí  

• Strategie rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022 

• Strategický plán rozvoje města Slavičín 2011 – 2014 

• Programy rozvoje obcí / měst jednotlivých členů MAS z municipální zájmové skupiny 

• Strategie vzdělávání Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2015 – 2020 

3.4.2 Strategické dokumenty na krajské / regionální úrovni 

• Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020  

• Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 

• Plán odpadového hospodaření Zlínského kraje 

• Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty na období 2012−2021 

• Regionální inovační strategie Zlínského kraje (2013-2020) 

• Akční plán regionální inovační strategie Zlínského kraje 

3.4.3 Strategické dokumenty na národní / evropské  úrovni 

• Strategie regionálního rozvoje pro období 2014 – 2020 
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• Politika územního rozvoje České republiky 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020 

• Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030 

• Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové 

období 2014 – 2020 

• Národní dokument k územní dimenzi 

• Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

• Strategie pro růst: české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské 

politiky EU po roce 2013 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

• Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013−2020 

• Dopravní politika ČR pro období 2014−2020 s výhledem do roku 2050 

• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

• Koncepce památkové péče v ČR 2011−2016 

• Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014−2020 

• Národní inovační strategie ČR 2012−2020 

• Státní energetická koncepce ČR 2010−2030 
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Tabulka 43 Vazby strategických dokumentů na priority SCLLD MAS LZ 

 SRR SRZK 
PRO
ÚZK 

SRP 
MLZ 

PRM 
Lu 

SPR 
Sl 

Priorita A: Podpora podnikání a pracovních míst       

Opatření A1.1.: Zlepšení inovační a technologické 
vybavenosti podniků mimo zemědělských a lesnických 
subjektů 

X X X X  X 

Opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti 
lesnických subjektů 

 X X X   

Opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků  X X    

Opatření A1.4: Vytvoření sítě místních producentů     X   

Opatření A1.5: Podpora regionálních produktů  X X    

Opatření A2.1: Revitalizace brownfields a podpora 
využitelnosti podnikatelských objektů 

X X X    

Opatření A3.1: Zlepšování podnikatelského prostředí X X X X   

Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání X X X X  X 

Opatření A3.3.: Preventivní opatření před poškozením 
zemědělské produkce přírodními katastrofami 

X   X  X 

Priorita B: Management rozvoje místního partnerství       

Opatření B1.1 Podpora vytváření místních partnerství X   X  X 

Opatření B1.2: Vytvoření společného rámce pro realizace 
integrovaných projektů v regionu 

   X   

Opatření B2.1 Přeshraniční a mezinárodní spolupráce    X   

Priorita C: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity       

Opatření C1:1 Budování/rekonstrukce komunitních center a 
kluboven pro činnost spolků 

X    X  

Opatření C1.2: Podpora spolkové činnosti a akcí neziskových 
organizací 

X X X  X  

Opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové 
aktivity 

X    X X 

Priorita D: Zajištění kvalitních veřejných služeb       

Opatření D1.1: Modernizace a rekonstrukce veřejných budov  X X  X  

Opatření D1.2: Obnova veřejných prostranství a veřejné 
zeleně 

 X X  X  

Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení 
sociálních služeb 

X X X X  X 

Opatření D2.2: Zkvalitnění zdravotnických služeb X X X X  X 

Opatření D3.1: Zlepšení vybavenosti mateřských, základních 
a středních škol  

X X X X X  

Opatření D3.2: Celoživotní vzdělávání a podpora uplatnění 
obyvatel na trhu práce 

X X X X   

Opatření D4.1: Zlepšení stavu a údržby veřejných komunikací X X X  X X 

Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou 
dopravu 

X X X  X X 

Opatření D4.3: Zvýšení dopravní bezpečnosti  X X   X 

Opatření D4.4 Rozvoj veřejné hromadné dopravy X X X   X 

Opatření D4.5: Zlepšení kvality veřejné technické 
infrastruktury 

X X X X X  

Priorita E: Podpora cestovního ruchu       

Opatření E1.1: Zlepšení turistické infrastruktury  X X X X  

Opatření E2.1: Zlepšení řízení cestovního ruchu X X X X  X 

Opatření E2.2: Tvorba turistických produktů a jejich  X X X X X 
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propagace 

Priorita F: Podpora kulturního prostředí       

Opatření F.1.1: Rozvoj kultury a ochrana památek X X X X  X 

Opatření F.1.2. Podpora kulturních aktivit X X X X  X 

Priorita G: Životní prostředí a krajina       

Opatření G1.1: Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod X X X X X  

Opatření G1.2: Zajištění pitné vody X X X X   

Opatření G2.1: Prevence rizik X   X  X 

Opatření G2.2: Zlepšování stavu životního prostředí X X X X   

Opatření G3.1: Zlepšení odpadového hospodářství X X X  X X 

Opatření G3.2: Energetické úspory X X X  X X 

Pozn.: SRR – Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020; SRZK – Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020; 

PROÚZK – Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016; SRP MLZ – Strategický rozvojový plán 

mikroregionu Luhačovské Zálesí,  PRM Lu – Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022, SPR Sl – Strategický 

plán rozvoje města Slavičín 2011-2014. 

3.5 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán obsahuje popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy 

projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií. Pro každý relevantní program 

podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů byl zpracován samostatný 

Programový rámec, který je v souladu s relevantními programy pro období 2014 – 2020. 

Programové rámce programů obsahují definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění 

stanovených cílů. 

Tabulka 44 Přehled názvů opatření/fichí 

OPATŘENÍ 

Opatření A1.1.: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti podniků mimo zemědělských a 
lesnických subjektů 

Opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických subjektů 

Opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků 

Opatření A1.4: Vytvoření sítě místních producentů  

Opatření A1.5: Podpora regionálních produktů 

Opatření A2.1: Revitalizace brownfields a podpora využitelnosti podnikatelských objektů  

Opatření A3.1: Zlepšování podnikatelského prostředí 

Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání 

Opatření A3.3.: Preventivní opatření před poškozením zemědělské produkce přírodními katastrofami 

Opatření B1.1: Podpora vytváření místních partnerství 

Opatření B1.2: Vytvoření společného rámce pro realizace integrovaných projektů v regionu 

Opatření B2.1: Přeshraniční a mezinárodní spolupráce 

Opatření C1.1: Budování/rekonstrukce komunitních center a kluboven pro činnost spolků 
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Opatření C1.2: Podpora spolkové činnosti a akcí neziskových organizací 

Opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity 

Opatření D1.1: Modernizace a rekonstrukce veřejných budov 

Opatření D1.2: Obnova veřejných prostranství a veřejné zeleně 

Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení sociálních služeb 

Opatření D2.2: Zkvalitnění zdravotnických služeb 

Opatření D3.1: Zlepšení vybavenosti základních, středních a mateřských škol 

Opatření D3.2: Celoživotní vzdělávání a podpora uplatnění obyvatel na trhu práce 

Opatření D4.1: Zlepšení stavu a údržby veřejných komunikací  

Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Opatření D4.3: Zvýšení dopravní bezpečnosti 

Opatření D4.4: Rozvoj veřejné hromadné dopravy 

Opatření D4.5: Zlepšení kvality veřejné technické infrastruktury 

Opatření E1.1: Zlepšení turistické infrastruktury 

Opatření E2.1: Zlepšení řízení cestovního ruchu 

Opatření E2.2: Tvorba turistických produktů a jejich propagace 

Opatření F1.1: Rozvoj kultury a ochrana památek 

Opatření F1.2: Podpora kulturních aktivit 

Opatření G1.1: Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod 

Opatření G1.2: Zajištění pitné vody 

Opatření G2.1: Prevence rizik 

Opatření G2.2: Zlepšování stavu životního prostředí 

Opatření G3.1: Zlepšení odpadového hospodářství 

Opatření G3.2: Energetické úspory 

 

3.5.1 Terminologie  

Programový rámec  

Jedná se o část akčního plánu definující realizaci částí SCLLD prostřednictvím jednoho z 

programů podporovaných z ESI fondů. Pro každý relevantní program podporovaný z ESI 

fondů je zpracován samostatný programový rámec, který musí být v souladu s relevantními 

programy pro období 2014 – 2020.  

Struktura programových rámců obsahuje: vazbu na SC OP, cíl opatření SCLLD, možná témata 

projektů a možné příjemce dotace, min. a max. hranici celkových způsobilých výdajů, 

základní principy pro určení preferenčních kritérií. 
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Opatření SCLLD 

Jednotlivé programové rámce programů obsahují definice konkrétních opatření SCLLD pro 

naplnění stanovených cílů. V celé strategii takto označujeme všechna opatření, jež jsou 

vypsána ve Strategické části SCLLD nehledě na to, zda jsou či nejsou podporovatelná 

z operačních programů.  

Fiche 

V rámci programového rámce PRV mluvíme o tzv. Fichi, která definuje navrhovaná opatření 

SCLLD s uvedením typologie podporovatelných projektů. Každá Fiche musí být v souladu 

s výzvou MAS.  

3.5.2 Programové rámce programů 

MAS Luhačovské Zálesí bude využívat nástroj CLLD u 3 operačních programů a bude 

zpracovávat 3 programové rámce: 

• Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV), 

• Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 

• Programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 
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3.5.2.1. Programový rámec – PRV 

Název FICHE Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 17, odstavec 1, písmeno a) 

Vymezení FICHE 

Stručný popis FICHE 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku prostřednictvím investic do rozvoje podniků. 
Cílem podpory je zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování 
lesů. 

Vazba na cíle SCLLD 
Specifický cíl A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů v regionu 
Opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků 

Oblasti podpory 

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

Definice příjemce podpory 

Zemědělský podnikatel 

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou upřednostňovány projekty, 
které budou naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu 
2. Budou preferovány projekty prvožadatelů 
3. U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi 
4. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
5. Budou preferovány projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné 

kategorie inovací, které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

Cílová hodnota 6 

Indikátory výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci projektů 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílová hodnota 1 
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Název FICHE Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 17 odstavec 1 písmeno b) 

Vymezení FICHE 

Stručný popis FICHE 

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

Vazba na cíle SCLLD 
Specifický cíl A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů v regionu 
Opatření A1.5: Podpora regionálních produktů 

Oblasti podpory 

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

Definice příjemce podpory 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění 
na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou upřednostňovány projekty, 
které budou naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu 
2. Budou preferovány projekty prvožadatelů 
3. U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi 
4. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
5. Budou preferovány projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné 

kategorie inovací, které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílová hodnota 3 

Indikátory výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci projektů 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) - 

Cílová hodnota 0 
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Název FICHE Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 19 odstavec 1 písmeno b) 

Vymezení FICHE 

Stručný popis FICHE 

Podpora v rámci této FICHE zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. Hlavním cílem aktivit je podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech, především usnadnění diverzifikace, vytváření 
malých podniků a pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 
Specifický cíl A3: Vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí 
Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou 
tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, 
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní 
rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy 
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních 
služeb). 

Definice příjemce podpory 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 
zemědělci. 

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou upřednostňovány projekty, 
které budou naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu 
2. Budou preferovány projekty prvožadatelů 
3. U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi 
4. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
5. Budou preferovány projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné 

kategorie inovací, které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

Cílová hodnota 6 

Indikátory výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci projektů 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílová hodnota 1 
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Název FICHE 
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 26 

Vymezení FICHE 

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

Vazba na cíle SCLLD 

Specifický cíl A1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů v regionu 
Opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických 
subjektů 

Oblasti podpory 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích 
jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke 
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven 
včetně technologického vybavení. 

Definice příjemce podpory 

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

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou upřednostňovány projekty, 
které budou naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu 
2. Budou preferovány projekty prvožadatelů 
3. U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi 
4. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
5. Budou preferovány projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné 

kategorie inovací, které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílová hodnota 1 

Indikátory výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci projektů 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) - 

Cílová hodnota 0 
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Název FICHE Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 25 

Vymezení FICHE 

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

Vazba na cíle SCLLD 
Specifický cíl C2: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost pro 
volnočasové aktivity 
Opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity 

Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a 
naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, 
např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření 
k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Definice příjemce podpory 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou upřednostňovány projekty, 
které budou naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu 
2. Budou preferovány projekty prvožadatelů 
3. U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi 
4. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
5. Budou preferovány projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné 

kategorie inovací, které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat 

Indikátory výstupu 

Číslo 92702 

Název Počet podpořených operací (akcí)  

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílová hodnota 3 

Číslo 93001 

Název Celková plocha (ha) 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,03 

Cílová hodnota 0,1 

Indikátory výsledku 

Číslo Není stanoven 

Název  
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Název FICHE Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER  

Vazba na článek nařízení PRV Článek č. 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER  

Vymezení FICHE 

Stručný popis FICHE 

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

Vazba na cíle SCLLD 
Specifický cíl B1 Zlepšit spolupráci v rámci MAS 
Opatření B1.1 Podpora vytváření místních partnerství 

Oblasti podpory 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V 
rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na 
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:  

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a 
služeb,  

• investice související se vzdělávacími aktivitami,  

• investice do informačních a turistických center.  
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími 
subjekty.  
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů 
příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou 
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy 
MAS.  
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že 
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce podpory 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může 
MAS spolupracovat se:  

• skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii 
místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

• skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU. 

Způsobilé výdaje 

Min. 50 000 Kč Max. 5 mil. Kč dle stanovené alokace MAS 

Indikátory výstupu 

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje  

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílová hodnota 25620 

Indikátory výsledku 

Číslo Není stanoven 

Název  

 

Aktéři v území se rozhodli vzhledem k celkové finanční alokaci či kvůli povaze podporovaných 

oblastí v PRV nezařadit do Programového rámce PRV tyto oblasti: 

Podporované články PRV  Důvod nezařazení do Programového rámce PRV  
Předávání znalostí a informační akce  Tato aktivita nepatří mezi priority SCLLD, možno řešit 
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individuálními projekty.  

Lesnická infrastruktura  
Vzhledem k malé alokaci a finanční náročnosti této 
aktivity, není vhodné mít tyto aktivity v programovém 
rámci. 

Zemědělská infrastruktura  

SCLLD klade důraz na obnovu infrastruktury obecních 
a meziobecních komunikací II. a III. třídy, polní cesty 
nejsou prioritním tématem, možno řešit 
individuálními projekty.  

Pozemkové úpravy 
Vzhledem k priorizaci opatření, omezené finanční 
alokaci a časové a technické náročnosti projektů 
nevhodné řešit skrz programový rámec.  

Zavádění preventivních protipovodňových opatření 
v lesích  

V původním návrhu zařazeno do programového 
rámce PRV, kvůli priorizaci opatření a neidentifikaci 
projektových záměrů vyřazeno, bude řešeno 
individuálními projekty žadatelů.  

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin  

Příliš úzké opatření, nevhodné řešit skrz Programový 
rámec.  

Sdílení zařízení a zdrojů  
Nebyl identifikován zájem o tuto aktivitu, proto není 
zařazeno do opatření a aktivit SCLLD MAS, možno 
řešit individuálními projekty. 

Horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

Nebyl identifikován zájem o tuto aktivitu, proto není 
zařazeno do opatření a aktivit SCLLD MAS, možno 
řešit individuálními projekty. 
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3.5.2.2. Programový rámec – IROP 

Název specifického 
cíle strategie 

Specifický cíl A3: Vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí 

Název opatření  Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1  

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem opatření je rozvoj sociálního podnikání. Jedná se o projekty zaměřené na 
podporu sociálně ohrožených skupin, které mají přispívat k řešení nepříznivé situace 
těchto skupiny. Jedná se o vznik nových sociálních podniků, které umožní uplatnění na 
trhu práce pro osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se zejména o 
osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky 
s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny. 
Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve 
svých zakládacích dokumentech. 

Typy projektů 

• Vznik nového sociálního podniku, vybavení sociálního podniku – podpora je 
cílena na vznik a rozvoj sociálního podniku, jedná se o aktivity, které umožní 
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup 
na trh práce a do podnikatelského prostředí. Bude podporován nákup objektů, 
zařízení, vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání. Příklad projektu Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl 
být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou 
zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy 
prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.  

Příjemci podpory 

• Osoby samostatně výdělečně činné  

• Malé a střední podniky  

• Obce  

• Kraje  

• Organizace zřizované nebo zakládané kraji  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• Dobrovolné svazky obcí  

• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

• Nestátní neziskové organizace  

• Církve  

• Církevní organizace  

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

10411  Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

10000 Počet podniků pobírajících podporu 

10102 Počet podniků pobírajících granty 

10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

10403 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením 
na znevýhodněné skupiny 
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Název 
specifického cíle 
strategie 

Specifický cíl D2: Zajistit dostatečné kapacity zařízení sociálních a zdravotních služeb 
a podpořit sociální začleňování 

Název opatření Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení sociálních služeb 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

• Jedná se o projekty, které mají vazbu na všestranný rozvoj obcí v regionu 
s důrazem na kvalitu života a široké spektrum poskytovaných služeb pro místní 
obyvatele. Jde zejména o podporu zařízení poskytující registrované sociální služby 
podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekty v rámci opatření 
mají řešit problémy v hlavních oblastech života, především v oblasti sociálního 
začleňování. Podporovány budou aktivity směřující k zajištění služeb terénního, 
ambulantního i pobytového charakteru odpovídající dnešním trendům a 
potřebám regionu. Důležitým parametrem pak bude komunální charakter 
cílových aktivit.  

Typy projektů 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup 
objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny 
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.  

Příjemci podpory 

 Typy příjemců – sociální služby  

• Nestátní neziskové organizace  

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu  

• Kraje  

• Organizace zřizované nebo zakládané kraji  

• Obce  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• Dobrovolné svazky obcí  

• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

• Církve  

• Církevní organizace  

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

67510 Kapacita služeb a sociální péče 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

55401 Počet podpořených zařízení pro služby a sociální práci 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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Název specifického 
cíle strategie 

Specifický cíl D3: Posílit kvalitu vzdělávání s důrazem na mateřské, základní a střední 
školy 

Název opatření Opatření D3.1: Zlepšení vybavenosti mateřských, základních a středních škol 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

Jedná se o projekty zaměřené na investice do škol a školských zařízení. Předmětem 
bude rozšíření kapacity mateřských škol, zlepšení zázemí pro výuku. U základních škol 
je možné podporovat aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních 
věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Typy projektů 

• Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti 
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol  
➢ Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné 

kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění 
lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí 
projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení 
mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)  

• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách  
➢ Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 

klíčových kompetencích:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích  
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd  
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi  

➢ Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je 
možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou (týká se pouze obcí ORP Zlín, které jsou součástí území MAS, a které 
spadají do sociálně vyloučené lokality. Netýká se obcí ORP Luhačovice)  

➢ Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro 
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám  

➢ Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  

• Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání  
➢ Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí 

v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za 
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

➢ Rozšiřování středních odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního 
obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (týká se pouze obcí ORP Zlín, 
které jsou součástí území MAS, a které spadají do sociálně vyloučené lokality. 
Netýká se obcí ORP Luhačovice) 

➢ Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních 
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro 
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 

➢ Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu      

Příjemci podpory 
• Zařízení péče o děti do tří let  

• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy  
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• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

• Kraje  

• Organizace zřizované nebo zakládané kraji  

• Obce  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• Nestátní neziskové organizace  

• Církve  

• Církevní organizace  

• Organizační složky státu  

• Příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

50120 Počet osob využívajících zařízení o děti do 3 let 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

50001 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 
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Název specifického 
cíle strategie 

Specifický cíl D4: Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu 

Název opatření Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem opatření je podporovat udržitelnou dopravu, která vytváří funkční, bezpečné a 
ekonomické podmínky pro přemísťování osob, a která není v rozporu s udržitelnou 
spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní 
vlivy na lidské zdraví. Dílčími cíli je vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě 
cyklostezek, příp. cyklotras. Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě 
pracovních sil. Vše souvisí s požadavky na kvalitní životní prostředí. Za pomocí 
naplnění tohoto cíle by mělo klesnou využívání automobilové dopravy ve prospěch 
dopravy cyklistické.  

Typy projektů 

• Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravních značení 
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava  

• Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na 
kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení  

•Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u 
cyklostezek  

• Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škola a za 
službami 

Příjemci podpory 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými 
svazky obcí 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách,  

• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě 

• subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 
cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy 
podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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Název specifického 
cíle strategie 

Specifický cíl D4: Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu 

Název opatření Opatření D4.3: Zvýšení dopravní bezpečnosti 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem je vybudovat bezpečnou a zároveň funkční infrastrukturu. Je třeba zajistit 
potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit bezpečnost a bezbariérovost 
dopravy. Je třeba vytvářet rovné možnosti mobility. Jedná se o projekty, které řeší 
infrastrukturní nedostatky v regionu v oblasti bezpečnosti dopravy. 

Typy projektů 
• Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací  

Příjemci podpory 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými 
svazky obcí 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách 

• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě 

• subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 
cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy 
podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

75120 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
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Název specifického 
cíle strategie 

Specifický cíl D4: Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu 

Název opatření Opatření D4.4 Rozvoj veřejné hromadné dopravy 

Vazba na specifický 
cíl IROP 4.1 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem opatření je věnovat zvláštní pozornost návaznosti různých druhů dopravy a 
vymezit plochy a koridory, nezbytné pro efektivní MHD, které umožňují účelné 
propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a 
dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. Jedná se o projekty, které řeší 
infrastrukturní nedostatky v regionu v oblasti veřejné hromadné dopravy.  

Typy projektů 

• Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 
parkovišť v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém P+R 
(parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované 
přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, 
výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností 
přestupu na VHD). Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních 
terminálů, budov a na budovách  

Příjemci podpory 

• kraje 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými 
svazky obcí 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách  

• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě 

• subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 
cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy 
podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve 
výzvě dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód indikátoru Název indikátoru 

75120 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 

Indikátory výstupu 

Kód indikátoru Název indikátoru 

75201 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

74001 Počet vytvořených parkovacích míst 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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Aktéři rozhodli nezařadit do programového rámce IROP níže uvedené oblasti: 
 

Podporovaná oblast IROP SC IROP 
Důvod nezařazení do 

Programového rámce IROP 

Telematika 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy  

Tato aktivita není pro MAS 
prioritou, obsahově se hodí spíše 
pro větší města 

Nízkoemisní vozidla a plnící stanice 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy  

Aktivita je finančně velice 
náročná, kvůli jiným prioritám 
nevhodné řešit skrz programový 
rámec SCLLD 

Deinstitucionalizace sociálních 
služeb  
 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k soc. inkluzi  

V regionu nebyl identifikován 
projekt řešící tuto aktivitu, 
neefektivní řešit skrz programový 
rámec 

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

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k soc. inkluzi  

Nastavení aktivit v rámci 
specifického cíle, plnění 
indikátorů a finanční náročnost 
není pro aktéry v regionu 
zajímavé. 

Sociální bydlení 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k soc. inkluzi  

O tuto aktivitu není v regionu 
zájem z hlediska finanční 
náročnosti a problematiky 
legislativy, neefektivní řešit skrz 
programový rámec 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení 
sociálních podniků 

SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

O tuto aktivitu není v regionu 
zájem, nevhodné řešit skrz 
programový rámec SCLLD 

Personální a současně produkční 
rozšíření sociálního podnik 

SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

O tuto aktivitu není v regionu 
zájem, nevhodné řešit skrz 
programový rámec SCLLD 

Rozšíření stávajících 
podnikatelských aktivit OSVČ nebo 
vznik nových podnikatelských 
aktivit OSVČ 

SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

O tuto aktivitu není v regionu 
zájem, nevhodné řešit skrz 
programový rámec SCLLD 

Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví  
 

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví  
 

V regionu nebyl identifikován 
projekt řešící tuto aktivitu, 
nevhodné řešit skrz programový 
rámec SCLLD 
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3.5.2.3. Programový rámec – OPŽP 

Programový rámec Životní prostředí bude řešit jedno opatření a to Výsadbu dřevin na 

nelesní půdě ve velkoplošných zvláště chráněných územích s cílem snížení plochy orné půdy 

a posílení přirozených funkcí krajiny. 

1) Specifický cíl SCLLD - 3 

G2: Posílit péči o krajinu a zlepšit ekologické charakteristiky krajiny 

2) Opatření SCLLD 

Opatření G2.2: Zlepšování stavu životního prostředí 

3) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

Specifický cíl 4.3 je primárně zaměřen na posílení přirozených funkcí krajiny, které budou 

zajištěny prostřednictvím zvýšení ekologické stability a obnovení vodního režimu krajiny. 

Naplňuje také základní principy stanovené ve strategických dokumentech věnujících se 

biodiverzitě a biologické rozmanitosti. Mezi tyto principy lze zařadit přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR, kde se mezi klíčová opatření řadí ekosystémově založené 

adaptace, udržování konektivity a prostupnosti krajiny a zachování a obnova cenných 

biotopů a ekosystémových funkcí. 

V rámci SCLLD bude podporováno Opatření G2.2: Zlepšování stavu životního prostředí, 

konkrétně se jedná o opatření liniových a skupinových výsadeb dřevin. Opatření se vztahuje 

konkrétně k vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, na jejichž 

základě bude posílena ekologická stabilita, což je primárním cílem celého specifického cíle 

G2. Mezi základní krajinné struktury a prvky lze v tomto případě zařadit větrolamy, remízky, 

břehové porosty, stromořadí. Součástí může být i obnova či založení krajinného prvku jako 

takového. 
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4) Cíl opatření SCLLD 

Primárním cílem opatření je zvýšení ekologické stability (vytvoření nových úkrytů pro 

živočichy a současné zlepšení podmínek pro druhovou rozmanitost území), protierozních 

opatření (podpora zdržování vody v území a ochrana půdy před odnosem), posílení funkcí 

krajiny (udržitelnost pestré struktury krajiny), či zlepšení adaptability prostředí na klimatické 

změny. Jestliže se na území nachází např. větší podíl orné plochy, nastává problém s erozí 

půdy, kontaminací vod chemickými látkami a půdními živinami. Ohroženi jsou v tomto 

případě i živočichové, kteří nemají dostatek úkrytů. Dalším aspektem je i samotné snižování 

druhové rozmanitosti. Výsadby tak opravdu přispějí k obnovení a posílení funkcí krajiny na 

našem území a vytvoří tak vhodné stanoviště pro flóru i faunu, která je díky vyhlášenému 

CHKO v mnoha ohledech unikátní. 

5) Možná témata projektů 

• Obnova alejí 

• Výsadba na nelesní půdě 

• Založení aleje 

Tématu projektů jsou vztažena především na výsadby a jejich realizace je samozřejmě 

odvislá od spolupráce s vlastníky potenciálních dotčených pozemků. 

6) Možní příjemci dotace 

Mezi způsobilé žadatele lze zařadit: 

• Kraje, 

• Obce, 

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 
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• státní podniky, 

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné organizace, 

• veřejnoprávní instituce, 

• příspěvkové organizace, 

• vysoké školy, 

• školy a školská zařízení, 

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

• podnikatelské subjekty, 

• obchodní společnosti a družstva, 

• fyzické osoby podnikající. 

7) Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů 

Celková vypočtená dotace pro území MAS dosahuje dle stanovených kritérií hodnoty 

2 636 160 Kč. Vzhledem k uvedené alokaci, bude MAS realizovat toto opatření v rámci tzv. 

klíčového projektu MAS. 

Podpora bude poskytována s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů a je 

vyžadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 %. 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve výzvě dle 

platných pravidel řídícího orgánu. 
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8) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferovány budou projekty s tímto zaměřením: 

• lokality – národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, 

přírodní památka, 

• projekt je zaměřen na obnovu či zachování přírodních hodnot v daném území, 

• byl dodržen soulad s horizontálními pravidly, 

• projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu. 
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3.5.3 Klíčové projekty MAS 

V rámci realizace SCLLD bude MAS realizovat klíčový projekt v programovém rámci OPŽP 

(specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny). 

Jedná se o projekt realizovaný MAS, který je definovaný v rámci SCLLD v relevantním 

programovém rámci v rozsahu vazby projektu na opatření CLLD s rámcovou definicí obsahu a 

rozsahu projektu a s uvedením důvodů pro realizaci klíčového projektu samotnou MAS.  

Klíčový projekt MAS musí svým zaměřením odpovídat navrhovaným opatřením SCLLD. Dle 

článku 34 odst. 3 písm. b) obecného nařízení musí MAS vypracovat nediskriminační a 

transparentní výběrové řízení a objektivní kritéria pro výběr operací, jež brání střetu zájmů.  

Klíčový projekt připraví MAS do vlastní vyhlášené Výzvy pro opatření G2.2: Zlepšování stavu 

životního prostředí a bude hodnocen spolu s ostatními projekty v této Výzvě. Provádění 

hodnocení a výběr klíčových projektů MAS bude probíhat podle povinných zásad ŘO OPŽP. 

MAS může v rámci OPŽP realizovat aktivitu Výsadba dřevin na nelesní půdě se schválenými 

plány péče. Jedná se o realizaci výsadby na nelesní půdě dle KN. Jde o výsadbu dřevin, nikoliv 

zalesňování. 

3.5.4 Výsledky 

Výsledky, tj. kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu, jsou zaznamenány ve 

finančním plánu. 
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3.5.5 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD 

Priorita A: Podpora podnikání a pracovních míst 
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Priorita B: Management rozvoje místního partnerství 
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Priorita C: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity 
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Priorita D - Zajištění kvalitních veřejných služeb 
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Priorita E - Podpora cestovního ruchu 
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Priorita F - Podpora kulturního prostředí 
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Priorita G - Životní prostředí a krajina 
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3.5.6 Vazba na horizontální témata 

Horizontální témata jsou průřezově zasahují do všech oblastí socioekonomického rozvoje. Při 

zpracování strategie byla tato témata zohledněna a respektována. 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami 

Rovnost mužů a žen je chápána jako rovnost daných příležitostí a zohlednění specifických 

potřeb mužů a žen. Tato rovnost se především objevuje v oblasti rovného přístupu ke 

vzdělání, k zaměstnání a kariérního postupu, dále možnost sladění pracovního a soukromého 

života. V rámci strategie mají pozitivní či neutrální vliv na rovnost mužů a žen zejména tato 

opatření: 

• Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení sociálních služeb 

• Opatření D3.2: Celoživotní vzdělávání a podpora uplatnění obyvatel na trhu práce 

Ostatní opatření mají neutrální vliv na rovnost mezi muži a ženami 

Princip nediskriminace 

Zákaz diskriminace a zajištění rovných příležitostí pro všechny je v souladu s českým i 

evropským právem. Rovné podmínky budou zajištěny na základě zákona č. 198/2009 Sb. – 

antidiskriminační zákon, Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a na základě Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postižením.  

Všechna opatření mají neutrální a pozitivní vliv na toto horizontální téma. Žadatelům bude 

poskytnuta podpora bez ohledu na pohlaví, etnický či rasový původ, národnost, náboženské 

vyznání, víru, světový názor, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci. Rovnost zacházení 

je zajištěna i pro různé cílové, ohrožené či zájmové skupiny. 

Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj by měl přispívat k ekonomickému rozvoji za předpokladu snižování 

negativních dopadů na životní prostředí. Základní prvky udržitelnosti lze nalézt ve stimulaci 
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ekonomických a právních subjektů k žádoucím aktivitám v oblasti životního prostředí. Dále 

by měl být kladen důraz na předcházení zbytečným odpadům. Udržitelnost lze spatřovat i 

v oblasti vzdělávání, pokud pracovníci budou informování a zapojeni do oblasti ochrany 

životního prostředí a může dojít k rozvoji nových technologických postupů a využití nových 

technologií. 

Téměř veškerá opatření SCLLD mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, například je kladen 

důraz na udržitelnou dopravu, zlepšování technologické vybavenosti podniků vč. lesnických 

podniků, dále zlepšení vzdělávání v oblasti přírodovědných věd. 

Klima 

Další horizontální zásadou vycházející z článku 7 a 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1303/2013 je přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. Změna klimatu dopadá na 

mnohé oblasti lidského života a obzvláště zasahuje do infrastruktury, která v sobě zahrnuje 

energii, budovy, dopravu, silnice, kanalizace a vodovody. Zásadní měrou zasahuje do 

fungování ekosystémů a oborů jako jsou zemědělství a lesnictví.  

Cílem je podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a 

vývojem systému pro zvládání katastrof. Pozitivní vliv na toto téma má Opatření G2.1: 

Prevence rizik, ostatní opatření jsou neutrální ke zmírňování změn klimatu. 

Inovace 

Nové inovativní postupy, technologie a politiky mohou velkou měrou přispět ke zlepšení 

v oblasti udržitelného rozvoje i ochrany životního prostředí. Pozitivní vliv na toto téma má 

opatření: 

• opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti zemědělských a 

lesnických subjektů, 

• opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků, 
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• opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti zemědělských a 

lesnických subjektů, 

• opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání, 

• opatření A1.4: Vytvoření sítě místních producentů, 

• opatření A1.5: Podpora regionálních produktů. 

Životní prostředí 

Ochrana životního prostředí je úzce spjata s udržitelným rozvojem, který v sobě životní 

prostředí zahrnuje. V této oblasti se ovšem ochranou životního prostředí myslí především 

realizace takových činností, které jej budou chránit či zlepšovat jeho kvalitu. Je proto nutné u 

realizovaných projektů sledovat jaký budou mít dopad na životní prostředí a dbát na to, aby 

jejich příspěvek ke zlepšení stavu ŽP byl maximální. 

Pozitivní vliv na toto téma mají opatření: 

• opatření G2.1: Prevence rizik, 

• opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity. 
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Tabulka 45 Vazba na horizontální témata 

  Podpora IROP, OPŽP Podpora PRV 

OPATŘENÍ 
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Opatření A1.1.: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti podniků mimo 
zemědělských a lesnických subjektů 

/ / / / / / 

Opatření A1.2: Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických subjektů / / / 0 + + 

Opatření A1.3: Podpora rozvoje zemědělských podniků / / / 0 + + 

Opatření A1.4: Vytvoření sítě místních producentů  / / / / / / 

Opatření A1.5: Podpora regionálních produktů / / / 0 + + 

Opatření A2.1: Revitalizace brownfields a podpora využitelnosti podnikatelských 
objektů  

/ / / / / / 

Opatření A3.1: Zlepšování podnikatelského prostředí / / / / / / 

Opatření A3.2: Rozvoj nového podnikání + + + 0 + + 

Opatření A3.3.: Preventivní opatření před poškozením zemědělské produkce 
přírodními katastrofami 

/ / / / / / 

Opatření B1.1 Podpora vytváření místních partnerství / / / 0 + 0 

Opatření B1.2: Vytvoření společného rámce pro realizace integrovaných projektů 
v regionu 

/ / / / / / 

Opatření B2.1 Přeshraniční a mezinárodní spolupráce / / / / / / 

Opatření C1.1: Budování/rekonstrukce komunitních center a kluboven 
pro činnost spolků 

/ / / / / / 

Opatření C1.2: Podpora spolkové činnosti a akcí neziskových organizací / / / / / / 

Opatření C2.1: Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity / / / 0 + + 

Opatření D1.1: Modernizace a rekonstrukce veřejných budov / / / / / / 

Opatření D1.2: Obnova veřejných prostranství a veřejné zeleně / / / / / / 
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Opatření D2.1: Vybudování / dobudování kapacit zařízení sociálních služeb + + 0 / / / 

Opatření D2.2: Zkvalitnění zdravotnických služeb / / / / / / 

Opatření D3.1: Zlepšení vybavenosti základních, středních a mateřských škol 0 0 + / / / 

Opatření D3.2: Celoživotní vzdělávání a podpora uplatnění obyvatel na trhu 
práce 

+ + 0 / / / 

Opatření D4.1: Zlepšení stavu a údržby veřejných komunikací  / / / / / / 

Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 0 0 + / / / 

Opatření D4.3: Zvýšení dopravní bezpečnosti 0 + + / / / 

Opatření D4.4 Rozvoj veřejné hromadné dopravy 0 + + / / / 

Opatření D4.5: Zlepšení kvality veřejné technické infrastruktury / / / / / / 

Opatření E1.1: Zlepšení turistické infrastruktury / / / / / / 

Opatření E2.1: Zlepšení řízení cestovního ruchu / / / / / / 

Opatření E2.2: Tvorba turistických produktů a jejich propagace / / / / / / 

Opatření F.1.1: Rozvoj kultury a ochrana památek / / / / / / 

Opatření F.1.2: Podpora kulturních aktivit / / / / / / 

Opatření G1.1: Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod / / / / / / 

Opatření G1.2: Zajištění pitné vody / / / / / / 

Opatření G2.1: Prevence rizik / / / + 0 + 

Opatření G2.2: Zlepšování stavu životního prostředí 0 0 + / / / 

Opatření G3.1: Zlepšení odpadového hospodářství / / / / / / 

Opatření G3.2: Energetické úspory / / / / / / 

 


