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1 VÝCHODISKA PRO STRATEGICKOU ČÁST 

Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) na období 2014 – 2023 je základním koncepčním 

dokumentem, kterým se bude řídit rozvoj regionu MAS Hříběcí hory v tomto období. Dokument je 

zpracován na základě daných metodik a popisuje mimo jiné nejpodstatnější aspekty území, které 

budou v rámci jeho realizace řešeny. Strategický dokument SCLLD je koncipován z hlediska rovnováhy 

ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje s důrazem na princip trvale udržitelného 

rozvoje.  

Pro praktické využití ISRÚ je nutné správné nastavení cílů směřujících k naplnění vize a mise a také 

realistické nastavení aktivit a projektových záměrů. Toto správné nastavení strategické části odráží 

potřeby, které byly identifikovány v analytické části dokumentu na základě výsledků rozsáhlých 

terénních šetření, setkání pracovních skupin, komunitního projednávání a znalosti regionu a místních 

aktérů a také zpracovaných analýz statistických dat.  

Dílčí okruhy rozvoje území MAS Hříběcí hory jsou obsaženy v misi, vizi a popsány také v prioritních 

osách rozvoje území, které jsou dále rozpracovány již do konkrétních cílů a opatření. Uspořádání 

strategické části je od nejobecnější úrovně stanovených cílů a priorit až po nejkonkrétnější úroveň 

koncových opatření a aktivit.  

Obrázek č. 1:  Schéma návrhové části strategie 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Vize MAS 
Hříběcí 

hory 

Prioritní osa 
A 

Strategický 
cíl A.1 

Specifický cíl 
A.1.1 

3 opatření 

Strategický 
cíl A.2 

Specifický cíl 
A.2.1 

2 opatření 

Strategický 
cíl A.3 

Specifický cíl 
A.3.1 

5 opatření 

Strategický 
cíl A.4 

Specifický cíl 
A.4.1 

3 opatření 

Prioritní osa 
B 

Strategický 
cíl B.1 

Specifický cíl 
B.1.1 

2 opatření 

Specifický cíl 
B.1.2 

2 opatření 

Strategický 
cíl B.2 

Specifický cíl 
B.2.1 

2 opatření 

Specifický cíl 
B.2.2 

2 opatření 

Strategický 
cíl B.3 

Specifický cíl 
B.3.1 

3 opatření 

Prioritní osa C 
Strategický 

cíl C.1 
Specifický cíl 

C.1.1 
3 opatření 

Strategický 
cíl C.2 

Specifický cíl 
C.2.1 

2 opatření 

Prioritní osa 
D 

Strategický 
cíl D.1 

Specifický cíl 
D.1.1 

6 opatření 

Prioritní osa E Strategický 
cíl E.1 

Specifický cíl 
E.1.1 

3 opatření 
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2 MISE MAS HŘÍBĚCÍ HORY 

Mise je stručným popisem motivů, proč je strategie zpracována, a principů, jimiž se budou jednotliví 

aktéři v území řídit. Jde o stručné prohlášení vyjadřující, proč subjekt existuje, co dělá a pro koho.   

MAS Hříběcí hory je partnerský spolek aktérů zastupujících veřejný, neziskový, podnikatelský a 

občanský sektor, jehož prostřednictvím dochází ke zlepšování kvality života obyvatel, kladnému 

působení na trvale udržitelný rozvoj území, k rozvoji vzájemných partnerských vztahů a zázemí 

v oblasti technické, přírodní a kulturní. MAS pomáhá aktérům v území zprostředkovávat finanční 

prostředky na realizaci rozvojových a inovativních záměrů plynoucích ze Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje. Mimoto MAS realizuje vlastní aktivity směřující k rozvoji místního 

potenciálu.  

3 VIZE MAS HŘÍBĚCÍ HORY 

Strategická vize popisuje žádoucí stav regionu, ke kterému by se měl vývoj cílevědomou aktivitou 

subjektů působících v regionu přibližovat. Vize představuje zastřešující rámec celé strategické části a 

je navržena jako dlouhodobý a obsáhlý rozvojový cíl vycházející z názorů subjektů žijících v dotčeném 

území s oporou v analytické části tohoto dokumentu.  

MAS Hříběcí hory je územím pro plnohodnotný život obyvatel na venkově, zachovávající a 

rozvíjející své specifické kulturní hodnoty, tradice a výrobky a současně územím, které 

návštěvníkům nabídne atraktivní a pestrý výběr rekreace a turistiky v šetrné formě, která bude 

respektovat přírodní hodnoty území a typický ráz krajiny, s důrazem na efektivní využití stávajících 

a nově vybudovaných kapacit a infrastruktury, s příznivými podmínkami pro rozvoj služeb a 

podnikání.  

MAS Hříběcí hory v rámci své činnosti dodržuje horizontální priority jdoucí napříč všemi oblastmi a 

operačními programy. Jedná se o:  

- Rovné příležitosti a nediskriminace: Toto opatření zajišťuje, aby nedocházelo k diskriminaci 

na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace. V širším pojetí projektů financovaných prostřednictvím 

evropských fondů se priorita týkající se rovných příležitostí vztahuje na další skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením (imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby 

s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, 

drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol). 

- Udržitelný rozvoj: Hlavním cílem udržitelného rozvoje je zachování životního prostředí 

v nejméně pozměněné podobě za současného propojení sociální, ekonomické a 

environmentální oblasti. Jinými slovy tři nejdůležitější prvky udržitelného rozvoje zachycují 

sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech společně s účinnou ochranou životního 

prostředí a šetrným využíváním přírodních zdrojů a také udržením stabilní úrovně 

ekonomického růstu a zaměstnanosti.  

 

 

 

 

MAS001
Zvýraznění
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3.1 Prioritní osy rozvoje území 

V návaznosti na stanovení vize jsou definovány následující prioritní osy pro udržitelný rozvoj. Prioritní 

osy vycházejí z analytické části dokumentu, SWOT analýzy a také z komunitního projednávání v území 

a tvoří základní pilíře strategického rámce MAS Hříběcí hory v následujícím období. Pro každou 

z těchto oblastí byly vytvořeny základní charakteristiky, opatření a aktivity, které popisuje následující 

text strategie.  

 Prioritní osa A: Konkurenceschopný venkov 

 Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory 

 Prioritní osa C: Infrastruktura 

 Prioritní osa D: Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj venkova 

 Prioritní osa E: Rozvoj partnerství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože jsou jednotlivá opatření rozřazena do prioritních os, většina z nich má průřezový charakter. 

Z toho vyplývá, že realizací každé aktivity dochází k synergickým procesům a daná aktivita odrazí vyšší 

efektivitu i v jiných oblastech než tam, kde je bezprostředně navázána.  
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Tabulka č. 1:  Struktura strategické části SCLLD 

PRIORITNÍ OSA A: KONKURENCESCHOPNÝ VENKOV 

Strategický cíl A. 1 - Podpora podnikání a zaměstnanosti  

 Specifický cíl  A. 1.1 Rozvoj podnikání 

- Opatření  A. 1.1.1 Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání 

- Opatření  A. 1.1.2 Revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných objektů 

- Opatření A. 1.1.3 Nové technologie, vybavení a služby pro podnikatelské subjekty 

Strategický cíl A. 2 - Podpora zaměstnanosti 

 Specifický cíl  A. 2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro podporu 

zaměstnanosti 

- Opatření  A. 2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání  

- Opatření  A. 2.1.2 Rozvoj vzdělávání a komunikace pro podporu zaměstnanosti 

Strategický cíl A. 3 - Konkurenceschopné zemědělství 

 Specifický cíl  A. 3.1 Podpora zemědělství 

- Opatření  A. 3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem 

- Opatření  A. 3.1.2 Podpora investic v zemědělských podnicích  

- Opatření A. 3.1.3 Zemědělství jako nástroj pro obnovu venkova a údržbu krajiny 

- Opatření A. 3.1.4 Aktivity zaměřené na lesnickou infrastrukturu 

- Opatření A. 3.1.5 Podpora lesnických produktů a technologií 

Strategický cíl A. 4 - Cestovní ruch, turistika, rekreace 

 Specifický cíl A. 4.1 Rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

- Opatření  A. 4.1.1 Obnova památek a historických budov 

- Opatření  A. 4.1.2 Propagace cestovního ruchu 

- Opatření A. 4.1.3 Turistická infrastruktura a služby  

PRIORITNÍ OSA B: ŽIVOT V OBCÍCH MAS HŘÍBĚCÍ HORY 

Strategický cíl B. 1 - Podpora života v obcích 

 Specifický cíl B. 1.1 Kulturní a společenský život v obcích 

- Opatření  B. 1.1.1 Podpora kulturních akcí 

- Opatření B. 1.1.2 Zázemí pro kulturu a společenský život 

 Specifický cíl  B. 1.2 Sport a volnočasové aktivity 

- Opatření B. 1.2.1 Zázemí pro sport a volnočasové aktivity 

- Opatření B. 1.2.2 Aktivity na rozvoj a podporu sportu a volnočasových aktivit 

Strategický cíl B. 2 - Sociální péče 

 Specifický cíl B. 2.1 Rozvoj sociální péče 

- Opatření  B. 2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce 

- Opatření  B. 2.1.2 Sociální bydlení 

 

 

 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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 Specifický cíl B. 2.2 Podpora prorodinných opatření 

- Opatření  B. 2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu 

práce  

- Opatření  B. 2.2.2 Další prorodinná opatření 

Strategický cíl B. 3 - Školství a vzdělávání  

 Specifický cíl B. 3.1 Školství a vzdělávání 

- Opatření  B. 3.1.1 Investice pro rozvoj školství 

- Opatření B. 3.1.2 Vzdělávací aktivity, prevence, inkluzivní školství 

- Opatření  B. 3.1.3 Další vzdělávání 

PRIORITNÍ OSA C: INFRASTRUKTURA 

Strategický cíl C. 1 - Dopravní infrastruktura 

 Specifický cíl  C. 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

- Opatření C. 1.1.1 Bezpečnost dopravní infrastruktury 

- Opatření  C. 1.1.2 Podpora cyklistické dopravy a jiných ekologických forem dopravy 

- Opatření C. 1.1.3 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

Strategický cíl C. 2 - Technická infrastruktura 

 Specifický cíl  C. 2.1 Rozvoj technické infrastruktury 

- Opatření  C. 2.1.1 Nakládání s odpadními vodami 

- Opatření  C. 2.1.2 Ostatní technická infrastruktura 

PRIORITNÍ OSA D: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA 

Strategický cíl D. 1 - Životní prostředí  

 Specifický cíl  D. 1.1 Životní prostředí 

- Opatření  D. 1.1.1 Ochrana přírody a krajiny 

- Opatření  D. 1.1.2 Protipovodňová ochrana a voda v krajině 

- Opatření  D. 1.1.3 Odpadové hospodářství 

- Opatření  D. 1.1.4 Podpora vzdělávání 

- Opatření D. 1.1.5 Regenerace a revitalizace zeleně 

- Opatření  D. 1.1.6 Využití ploch brownfieldů pro nové funkce v krajině a likvidace 

ekologických zátěží 

PRIORITNÍ OSA E: ROZVOJ PARTNERSTVÍ 

Strategický cíl E. 1 - Rozvoj partnerství 

 Specifický cíl   E. 1.1 Rozvoj partnerství 

- Opatření E. 1.1.1 Fungující a živá spolupráce subjektů v území 

- Opatření  E. 1.1.2 Spolupráce mimo území MAS 

- Opatření  E. 1.1.3 Strategické řízení území MAS  

 

Poznámka: modrou kurzívou jsou označena opatření, která lze podpořit prostřednictvím MAS 

Hříběcí hory 
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Obrázek č. 2: Schéma integrovaného přístupu napříč programovými rámci 
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3.1.1 PRIORITNÍ OSA A: KONKURENCESCHOPNÝ VENKOV 

Stejně jako v celé České republice došlo i na území MAS Hříběcí hory k zásadnímu snížení počtu lidí 

zaměstnaných a podnikajících v zemědělství, které bylo i z historického hlediska pro zdejší oblast 

jednou ze stěžejních činností. V souvislosti s hospodářskou krizí, která začala v roce 2008, se snížil i 

počet subjektů působících v oblasti průmyslu i stavebnictví a území tak vykazuje spíše podprůměrnou 

koncentraci ekonomických subjektů. Největším zaměstnavatelem regionu je nyní Pilana Saw Bodies s. 

r. o. vyrábějící kotouče a řezací stroje, sídlící ve Zborovicích.  

Tato prioritní osa využívá silných stránek regionu, mezi které patří především velmi dobrá dopravní 

dostupnost a solidní úroveň vzdělanosti obyvatelstva. Dosažení stanovených cílů závisí na dostatečné 

nabídce kvalitní pracovní síly, která by měla být dostatečně flexibilní a ochotná ke změně oboru 

činnosti a učení se novým znalostem a dovednostem pro personální zajištění nových firem, které 

budou mít zájem usídlit se v regionu. Záměrem je podpořit vznik a rozvoj malých a středních 

inovačních podniků pro zajištění jejich růstu a stabilizace ekonomického prostředí. Podpora malých a 

středních podnikatelů a zemědělců přispěje k atraktivitě území pro vnější i místní investory.  

Území MAS Hříběcí hory je atraktivní pro klidný odpočinek i aktivní dovolenou ve zdravém prostředí 

moravského venkova. Propagace území se zaměří na kvalitní a rozmanité životní prostředí, malebnou 

krajinu, klid a pohodu izolovanou od rušných aglomerací, ale přitom snadno dostupnou po kvalitní síti 

komunikací a cyklotras. Cílovou skupinou jsou zájemci o aktivní trávení volného času, poznávání 

kulturních památek a přírody, rodiny s dětmi, zájemci o agroturistiku a zdravé místní potraviny. 

 

A. 1 - Podpora podnikání a zaměstnanosti 

Hlavní cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Podnikatelé 

Specifický cíl: A.1.1 Rozvoj podnikání 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

A.1.1.1 Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání 

- Tvorba pracovních míst (vč. částečného zaměstnávání, 
flexibilních pracovních míst) 

- Přeshraniční spolupráce 
- Rozvoj infrastruktury v obcích 
- Podpora podnikatelského prostředí 

A.1.1.2 Revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných objektů 

- Realizace rozvojových záměrů zaměřených na 
brownfieldy a nevyužívané objekty 

- Využití těchto objektů pro podnikání  

A.1.1.3 Nové technologie, vybavení a služby pro podnikatelské 
subjekty 

- Pořízení inovativních technologií 
- Rozšiřování prostor pro podnikatele 
- Poradenství 
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Specifický cíl: A.1.1 Rozvoj podnikání 

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

 

- PRV Dílčí opatření 19.2: Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- PRV Dílčí opatření 19.3: Příprava a provádění 

kooperačních činností místní akční skupiny 

Ostatní operační programy, které nejsou součástí 

programových rámců: 

- OP PIK Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

- OP ŽP Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a 

krajinu  

- OP Z Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a 

adaptability pracovní síly 

- OP Z Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s 

chudobou 

 

A.2 - Podpora zaměstnanosti 

Cílové skupiny: 

- Uchazeči o zaměstnání 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby s kumulací handicapu na trhu práce 

- Osoby jinak znevýhodněné  

- Zaměstnavatelé 

Specifický cíl: 
A.2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro 

podporu zaměstnanosti 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

A.2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání 

- Vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

(vč. částečného zaměstnávání a flexibilních pracovních 

míst) 

- Podpora vytváření nových pracovních míst 

- Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 

vyloučením 

- Podpora a rozvoj sociálního podnikání 

A.2.1.2 Rozvoj vzdělávání a komunikace pro podporu 

zaměstnanosti 

- Rekvalifikační a motivační aktivity 

- Kariérové poradenství 

- Zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 

Pravděpodobné zdroje - IROP Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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Specifický cíl: 
A.2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro 

podporu zaměstnanosti 

financování rozvojových aktivit: podmínek života pro obyvatele regionů 

- IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

- OP Z Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a 

adaptability pracovní síly 

- OP Z Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s 

chudobou 

 

A.3 - Konkurenceschopné zemědělství 

Cílové skupiny: 

- Zemědělští podnikatelé 

- Nezemědělští podnikatelé 

- Obyvatelé regionu 

Přestože v posledních desetiletích došlo ke snížení počtu osob zaměstnaných a podnikajících 

v zemědělství, strategický cíl s názvem „Konkurenceschopné zemědělství“ má v regionu své 

opodstatnění. Zemědělství a lesnictví bylo v historii území jednou ze stěžejních činností a své 

nezastupitelné místo v hospodaření regionu bude mít i nadále.  

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost zemědělských a lesnických podniků v souladu s principy 

ochrany životního prostředí. Svůj význam mají ekologicky hospodařící subjekty. Prestiž a 

oblíbenost stoupá také produkci z farem ať už živočišného či rostlinného původu, kterých je 

v území hned několik. Jistý potenciál je také ve zpracování zemědělské produkce v sociálních 

podnicích, které mohou zvýšit zaměstnanost hůře zaměstnatelných osob v regionu. 

Z analýzy problémů a potřeb a socioekonomické analýzy vyplývá potřeba investic v oblasti 

pořízení hmotného vybavení zemědělských a lesnických podniků, investic do lesní infrastruktury, 

rekonstrukce budov a hal a jejich modernizace, dále také celková diverzifikace zemědělské 

činnosti a podpora začínajících zemědělců.  

Vzhledem k poměrně vysoké zalesněnosti území, skrývají  lesy velký potenciál pro rekreaci. Jedna 

z fichí se věnuje podpoře environmentálních a společenských funkcí lesa. Další fiche podporují 

infrastrukturu v lesích a investice do technologií.  

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

A.3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem  

- Podpora zahájení podnikatelské činnosti mladých 

zemědělců 

- Vytvoření regionální značky produktů 

- Podpora rozvoje krátkých dodavatelských řetězců 

- Podpora investic pro vznik nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

A.3.1.2 Podpora investic v zemědělských podnicích  



12 
 

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

- Investice do zemědělských staveb a technologií pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu  

- Investice do pořízení speciálních zemědělských strojů 

- Investice do infrastruktury  

A.3.1.3  Zemědělství jako nástroj pro obnovu venkova a 

údržbu krajiny 

- Předávání znalostí a informační akce 

- Realizace plánů společných zařízení – pozemkové 

úpravy 

A.3.1.4 Aktivity zaměřené na lesnickou infrastrukturu 

- Investice do lesnické infrastruktury 

- Investice do protipovodňových opatření v lesích 

- Investice do ochrany melioračních a zpevňujících 

dřevin 

A.3.1.5 Podpora lesnických produktů a technologií 

- Investice do lesnických technologií 

- Zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

- PRV Dílčí opatření 19.2: Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- PRV Dílčí opatření 19.3: Příprava a provádění 

kooperačních činností místní akční skupiny 

Ostatní operační programy, které nejsou součástí 

programových rámců: 

- OP ŽP Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a 

krajinu 

 

A.4 - Cestovní ruch, turistika, rekreace 

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Spolky 

- Obce 

- Podnikatelé 

- Turisté 

- Zájmové subjekty a neziskové organizace 
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Specifický cíl: A.4.1 Rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

A.4.1.1 Obnova památek a historických budov 

- Rekonstrukce, obnova a stavba replik památek např. 
historické větrné a vodní mlýny, zámky 

- Rekonstrukce a propagace větších památek v území – 
Barokní hřbitov Střílky, větrný mlýn Velké Těšany, …  

- Rekonstrukce a obnova drobných sakrálních památek 

A.4.1.2 Propagace cestovního ruchu 

- Propagace a marketingová podpora cestovního ruchu 

– internet, tištěné materiály, veletrhy 

- Vytváření destinačních produktů cestovního ruchu 

- Společná koordinace a plánování aktivit 

- Zapojení do projektů přeshraniční spolupráce 

- Vzdělávání dětí i dospělých – naučné stezky, atrakce 

spojené s poznáním regionu  

A.4.1.3 Turistická infrastruktura a služby  

- Budování a značení cyklostezek 

- Rozšíření nabídky kulturních, folklorních, ubytovacích 

a stravovacích možností a kapacit 

- Vznik nových turistických atraktivit  

- Podpora subjektů nabízejících agroturistiku 

- Podpora zaměstnanosti v cestovním ruchu 

- Infocentra, půjčovny a jiné služby pro turistický ruch 

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 3: Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí, SC 3.1 Zefektivnění 

prezentace posílení ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví 

- PRV Dílčí opatření 19.2: Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- PRV Dílčí opatření 19.3: Příprava a provádění 

kooperačních činností místní akční skupiny 

- OP Z Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a 

adaptibility pracovní síly 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP ŽP Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a 

krajinu 

- INTERREG V – A Slovenská republika – Česká republika 

- Ministerstvo pro místní rozvoj: Podpora rozvoje 

regionů 

- Krajské dotační výzvy a granty 
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Specifický cíl: A.4.1 Rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

- Nadační výzvy a granty 

 

Odůvodnění opatření a aktivit k prioritní ose A: 

Tato prioritní osa je zaměřena na potřeby regionu v oblasti hospodářství. Mezi stěžejní činnosti patří 

vytvoření vhodného podnikatelského prostředí a na to navazující dostatek pracovních příležitostí pro 

obyvatele. Cílem je zvýšit atraktivitu území pro nové podnikatelské subjekty stejně jako podpořit 

stávající podniky v jejich rozvoji. Tato oblast vyžaduje úzké a dlouhodobé provázání témat 

zaměstnanosti a školství tak, aby bylo dosaženo souladu mezi požadavky pracovního trhu a kvalifikací 

absolventů škol, uchazečů o práci i celkovou kvalifikační strukturou obyvatelstva. 

Záměrem je rozšíření ekonomických aktivit v regionu pro vytvoření a podporu nových pracovních 

míst a získání moderních technologií a služeb při současné diverzifikaci stávajícího zaměření 

podnikatelských aktivit včetně aktivit zemědělských. Je třeba připravovat podmínky pro dynamický 

rozvoj služeb a venkovské podnikatelské aktivity, a to zejména zajištěním funkční infrastruktury, 

funkční dopravní sítě, podporou transformace nevyužitých ploch a brownfields a výběrem vhodných 

ploch pro podnikání.  

V neposlední řadě budou podporovány aktivity směřující k vytváření podmínek pro vznik nových 

sociálních podniků, rozvoj existujících podnikatelských aktivit sociálního podnikání a podpora nárůstu 

zaměstnanosti v sociálních podnicích. Podnikání tohoto typu v působnosti MAS Hříběcí hory téměř 

neexistuje, nicméně má mnoho možností svého rozvoje. 

Cestovní ruch na území MAS Hříběcí hory má silný potenciál. Budou podporovány aktivní formy 

trávení volného času - cykloturistiky, pěší turistiky, jezdectví, využití hipotras a rekreačních sportů 

(běh, nordic walking).  Region má v současnosti rezervy v nabídce služeb cestovního ruchu, v 

nedostatečné a nevyrovnané nabídce celoročního ubytování, stravovacích zařízeních, informačních 

center, půjčoven sportovního vybavení, apod. Další možností rozvoje je nabídka výrobků místních 

řemeslníků, suvenýrů a lokálních produktů. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu významně přispěje 

k posílení ekonomických aktivit, povede ke zvýšení příjmů podnikatelských subjektů a vytvoření 

pracovních příležitostí pro obyvatele obcí v území MAS.  

 

3.1.2 PRIORITNÍ OSA B: ŽIVOT V OBCÍCH MAS HŘÍBĚCÍ HORY 
V regionu MAS Hříběcí hory se odehrává bohatý spolkový život v oblasti kulturní i sportovní. Spolky 

jsou nositeli kulturního života a tradic a z tohoto hlediska je velice důležitá podpora jejich činnosti. 

Další významné aktivity této prioritní osy budou zaměřeny na podporu sportu, volnočasových aktivit 

a cestovního ruchu.  

Sociální a zdravotní vybavenost je jednou z oblastí, která je na území MAS nedostatečná. Proto se 

jedna z aktivit věnuje zajištění potřebné kapacity zdravotních a sociálních služeb. Z 

odhadovaných prognóz, ale i stávajícího demografického vývoje je zřejmé, že v budoucích letech 

bude nutné především modernizovat objekty zdravotní a sociální péče, podporovat provoz sociálních 

služeb a podporovat sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. 

 Pro tuto oblast jsou stanoveny následující strategické cíle: 
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B.1 - Podpora života v obcích 

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Spolky 

- Obce 

- Podnikatelé 

- Zájmové subjekty a neziskové organizace 

- Děti a mládež 

Specifický cíl: B.1.1 Kulturní a společenský život v obcích 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

B.1.1.1 Podpora kulturních akcí 

- Podpora kulturní činnosti (spolky, neziskové 

organizace, komunitní činnosti,…) 

- Finanční a marketingová podpora společenských a 

kulturních akcí 

B.1.1.2 Zázemí pro kulturu a společenský život 

- Výstavba nebo modernizace infrastruktury pro 

kulturní a společenský život např. kulturní domy, 

mobiliář pro pořádání venkovních akcí, víceúčelová 

zařízení aj. 

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP ŽP Prioritní osa 5: Energetické úspory 

- Ministerstvo kultury: Vyhlašované granty a dotace 

-  OP PIK Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

- Nadační výzvy a granty 

 

Specifický cíl:  B.1.2 Sport a volnočasové aktivity 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

B.1.2.1 Zázemí pro sport a volnočasové aktivity 

- Výstavba nebo rekonstrukce venkovních zařízení a 

okolí budov pro sport a volnočasové aktivity (hřiště, 

sportoviště, víceúčelová hřiště, aj.). 

- Výstavba nebo rekonstrukce vnitřních zařízení pro 

sport a volnočasové aktivity (sportovní haly, šatny, 

zázemí pro sportovce, klubovny, aj.). 

B.1.2.2 Aktivity na rozvoj a podporu sportu a volnočasových 

aktivit 

- Rozvoj spolupráce subjektů v území 

- Finanční, marketingová, materiální a dobrovolnická 
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Specifický cíl:  B.1.2 Sport a volnočasové aktivity 

podpora měkkých akcí spojených se sportem a 

volnočasovými aktivitami  

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP VVV Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

Vyhlašované granty a dotace 

- Krajské dotační výzvy a granty 

- Nadační výzvy a granty 

 

B.2 - Sociální péče 

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Obce 

- Neziskové organizace 

- Podnikatelé 

Specifický cíl: B.2.1 Rozvoj sociální péče 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

B.2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální 

práce 

- Informovanost obyvatel o poskytování sociálních a 

jiných souvisejících služeb 

- Podpora poskytovatelů sociálních služeb a zakládání 

nových sociálních služeb (terénní pracovníci, osobní 

asistence, koordinátor podpory v obcích, komunitní 

sestra,…) 

- Prevence sociálního vyloučení osob 

- Sociální inkluze 

- Zvyšování kvality služeb 

- Zvyšování kapacit sociálních služeb 

- Vzdělávání zaměstnanců a zřizovatelů sociálních 

služeb 

- Aktivizační programy pro klienty sociálních služeb 

B.2.1.2 Sociální bydlení 

- Budování komunitního systému sociální péče – 

sociální bydlení v obcích 

Pravděpodobné zdroje 

financování rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů 

- IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

- OP Z Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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Specifický cíl: B.2.1 Rozvoj sociální péče 

s chudobou 

 

 

 

Specifický cíl: B.2.2 Podpora prorodinných opatření  

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění 

rodičů na trhu práce 

- Podpora dětských skupin a klubů 

- Pořádání příměstských táborů 

- Rozšiřování školních družin 

B.2.2.2 Další prorodinná opatření 

- Budování jeslí a firemních školek 

- Podpora rozvoje částečných pracovních úvazků 

- Doprovod dětí do a ze školy 

Pravděpodobné zdroje 

financovaní rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů 

- IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

- OP Z Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj 

s chudobou 

 

B.3 – Školství a vzdělávání  

Cílové skupiny: 

- Školská zařízení a vzdělávací subjekty (žáci, pedagogové, vzdělávací organizace) 

- Obyvatelé regionu 

- Děti a mládež 

- Nezaměstnaní  

- Podnikatelé 

Specifický cíl: B.3.1 Školství a vzdělávání 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

B.3.1.1 Investice pro rozvoj školství 

- Zlepšování vybavení a technického zázemí pro školní 

výuku 

- Rekonstrukce a rozšiřování školských zařízení – 

rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, 

vzdělávání v základních školách, celoživotní 

vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání 

mládeže 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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Specifický cíl: B.3.1 Školství a vzdělávání 

- Modernizace školních pomůcek 

- Zvýšení kapacity mateřských škol 

B.3.1.2 Vzdělávací aktivity, prevence, inkluzivní školství 

- Zavádění komunitního vzdělávání 

- Zavádění nových prvků do výuky 

- Vzdělávání pedagogů 

- Zaměření na cizí jazyky, technické a řemeslné obory 

a práci s digitálními technologiemi  

- Práce s mládeží v rámci mimoškolních aktivit 

- Prevence patologických jevů, nedokončené školní 

docházky 

- Posílení významu školství, rozvoj technických oborů, 

praxe v návaznosti na místní podnikatele 

- Partnerská spolupráce škol v rámci regionu, ČR i 

zahraničí 

- Ucelenější koncepce školství a vzdělávání 

B.3.1.3 Další vzdělávání 

- Podpora vzdělávacích programů a seminářů pro 

dospělé a seniory 

- Odborné kurzy, workshopy 

Pravděpodobné zdroje financování 

rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.4: 

Zvýšení kvality a dostupné infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

- IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní 

rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

- OP Z Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a 

adaptability pracovní síly 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP VVV Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a 

lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

- OP VVV Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

Vyhlašované granty a dotace 
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Specifický cíl: B.3.1 Školství a vzdělávání 

- Nadační výzvy a granty 

 

Odůvodnění opatření a aktivit k prioritní ose B: 

Pro rozvoj každého území je důležitý kulturní a společenský život v komunitě. Pro rozvoj dobrých 

vztahů a patriotismu na venkově je udržení a rozvoj společenského, kulturního, sportovního a 

volnočasového života nezbytný. Zázemí pro rozvoj spolků v území má velký vliv na jejich činnost. 

Podpora proto bude směřována těm spolkům, které se starají o místní tradice a bohatství a zasazují 

se o jejich zachování.  

Dostačující nabídka volnočasových aktivit a zázemí pro sport je další důležitou složkou života občanů. 

V rámci dotazníkového šetření byla zjištěna vysoká poptávka po zařízeních pro sport a volný čas, 

které nyní nabízí pouze větší obce v rámci území MAS Hříběcí hory nebo nedaleké město Kroměříž. 

Zejména pro mládež jsou možnosti volnočasových aktivit v místě bydliště poměrně omezené.  

Dalším důležitým tématem spojeným s životem v obcích jsou sociální služby. Potencionální skupinou 

klientů v rámci sociálních služeb nejsou myšleni pouze senioři, ale také ostatní osoby, které se ocitly 

v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc takové sociální služby, která jim umožní danou situaci 

usnadnit či vyřešit. Mezi tyto osoby lze zařadit osoby s mentálním či zdravotním postižením, 

psychicky nemocné osoby, osoby sociálně vyloučené a rodiny těchto osob. Je žádoucí, aby byly 

prostřednictvím správně nastavených a fungujících sociálních služeb omezeny sklony směřující 

k sociálnímu vyloučení a naopak podpořeno zapojení těchto osob do aktivního života. Proto je nutný 

rozvoj sociálních služeb s ohledem na individuální potřeby občanů, zavádění terénních sociálních 

služeb a rozšíření informovanosti klientů i veřejnosti.  

Školy na území MAS mají problémy především se stavem budov a vybavení. V rámci zlepšování 

infrastruktury se tedy aktivity zaměří na obnovu a modernizaci školských zařízení. Podporovány 

budou také aktivity směřující k fungující spolupráci mezi školami a podniky. Zlepšení vzdělanosti dětí 

a jejich lepší uplatnění na trhu práce podporuje také zájmové a neformální vzdělávání (především 

v technických a přírodovědných oborech), které je nutné v území rozvíjet stejně jako inkluzivní 

vzdělávání podporující zařazení dětí s různým handicapem do běžných školních tříd. Možnosti 

celoživotního vzdělávání jsou v území spíše nedostatečné, vzdělávací kurzy a podobné aktivity 

probíhají v okolních větších městech stejně jako odborné semináře a workshopy zaměřené na různá 

témata.  

 

3.1.3 PRIORITNÍ OSA C: INFRASTRUKTURA 

Prioritní osa C je rozdělena do dvou strategických cílů (dopravní a technická infrastruktura), které 

spolu úzce souvisí. Obě tato témata jsou důležitou součástí rozvoje jak jednotlivých obcí, tak i celého 

regionu. 

Pro tuto oblast jsou stanoveny následující strategické cíle: 
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C.1 – Dopravní infrastruktura 

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Podnikatelé a zemědělští podnikatelé 

- Obce  

- Neziskové organizace 

Specifický cíl: C.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

C.1.1.1 Bezpečnost dopravní infrastruktury 

- Zvýšení bezpečnosti na komunikacích, chodnících a 

přilehlém okolí (i v souvislosti s bezbariérovým 

přístupem) 

- Budování bezpečnostních prvků a dopravních 

terminálů s důrazem na bezpečnost a bezbariérovost 

C.1.1.2 Podpora cyklistické dopravy a jiných ekologických 

forem dopravy 

- Rozvoj cyklostezek a cyklotras sloužících k dopravě  

- Realizace a zavádění bezpečnostních prvků v blízkosti 

komunikací (přechody, značení, radary, aj.).  

C.1.1.3 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

- Rekonstrukce a modernizace místních komunikací, 

mostků a lávek 

- Výstavba a úprava parkovacích ploch 

- Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů a 

systémů  

Pravděpodobné zdroje financování 

rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- Program SFDI 

- Ministerstvo pro místní rozvoj: Podpora rozvoje 

regionů 

- Krajské dotační výzvy a granty 

 

C.2 – Technická infrastruktura 

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Podnikatelé a zemědělští podnikatelé 

- Obce  

- Neziskové organizace 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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Specifický cíl: C.2.1 Rozvoj technické infrastruktury 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

C.2.1.1 Nakládání s odpadními vodami 

- budování čistíren odpadních vod 

- výstavba kanalizačních systémů – napojení 

domácností na dešťovou a splaškovou kanalizaci  

C.2.1.2 Ostatní technická infrastruktura 

- rozšiřování, opravy a snižování energetické 

náročnosti veřejného osvětlení 

- osvětlení rizikových míst v obcích (parky, přechody 

pro chodce, aj.). 

- inovace varovných systémů 

- zavádění vysokorychlostního internetu 

- opravy a rekonstrukce vodovodních řadů 

Pravděpodobné zdroje financování 

rozvojových aktivit: 

- IROP Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP ŽP Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a 

snižování rizika povodní 

- Krajské dotační výzvy a granty 

 

Odůvodnění opatření a aktivit k prioritní ose C: 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na správu komunikací jsou mnohé z nich ve špatném 

stavu, a proto je důležité zlepšovat jejich stav postupnými rekonstrukcemi. Silnice vyšších tříd patří 

do vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy místních komunikací patřící jednotlivým obcím 

v regionu MAS jsou jednou z cílových aktivit, na které by se mohla MAS v rámci dopravní 

infrastruktury zaměřit. Dalším tématem podílejícím se na kvalitě života v MAS a bezprostředně 

souvisejících s dopravou je bezpečnost. V rámci bezpečnostních opatření bude MAS realizovat 

projekty zvyšující bezpečnost pohybu po dopravních komunikacích osobám se sníženou schopností 

orientace a pohybu, projekty zaměřené na bezpečnost provozu v blízkosti škol, úřadů a jiných 

vytížených míst nebo kolizních úsecích.   

 

3.1.4 PRIORITNÍ OSA D: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA 

Pro zdejší území je důležitý harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, zlepšování kvality a 

zvyšování atraktivity života na venkově, a to jak v oblasti sociálně-ekonomické, tak po stránce udržení 

hodnot venkovské krajiny, její produkční i mimo produkční funkce (estetické hodnoty a ekologické 

stability). Důraz bude kladen také na obnovu a uchování venkovského rázu vesnic, ochranu a 

uchování kulturního a přírodního dědictví, charakteru kulturní krajiny moravského venkova.  

Pro tuto oblast jsou stanoveny následující strategické cíle: 
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D 1: Životní prostředí  

Cílové skupiny: 

- Obyvatelé regionu 

- Obce 

- Podnikatelé 

- Zemědělci 

- Neziskové organizace 

- Zájmové subjekty 

Specifický cíl: D.1.1 Životní prostředí 

Opatření a možné aktivity 

naplňující jednotlivé opatření: 

D.1.1.1 Ochrana přírody a krajiny 

- zavádění protierozních opatření  

- podpora biodiverzity 

- péče o krajinné prvky 

- péče o chráněná území 

- realizace společných zařízení 

- obnova polních cest 

D.1.1.2 Protipovodňová ochrana a voda v krajině 

- opatření na zadržení vody v krajině 

- svodné příkopy 

- nastavení systému nakládání s vodou v krajině 

- budování prvků protipovodňové ochrany 

- řešení nedostatku vody v území 

D.1.1.3 Odpadové hospodářství 

- zvýšení počtu sběrných míst a sběrných nádob na 

tříděný odpad 

- zakládání kompostáren a zařízení pro řešení 

biologicky rozložitelného odpadu 

- osvěta a informovanost v oblasti třídění a 

předcházení vzniku odpadů 

D.1.1.4 Podpora vzdělávání 

- informační akce, zapojení veřejnosti do aktivit na 

podporu ochrany přírody 

- obnova a značení naučných stezek 

- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

(EVVO) 

D.1.1.5 Regenerace a revitalizace zeleně 

- výsadba a zakládání zeleně v obcích 

- úpravy a budovaní odpočinkových míst a ploch 

v intravilánech i extravilánech obcí 

MAS001
Lístek s poznámkou
Marked nastavil MAS001
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Specifický cíl: D.1.1 Životní prostředí 

- výsadba alejí a sadů 

D.1.1.6 Využití ploch brownfieldů pro nové funkce v krajině a 

likvidace ekologických zátěží  

- podpora záměrů na rekultivaci areálů a budov 

brownfieldů 

- likvidace starých ekologických zátěží a černých 

skládek 

Pravděpodobné zdroje financování 
rozvojových aktivit 

- IROP Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 
a bezpečné regiony 

- PRV Dílčí opatření 19.2: Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- PRV Dílčí opatření 19.3: Příprava a provádění 

kooperačních činností místní akční skupiny 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, které nejsou 

součástí programových rámců: 

- OP ŽP Prioritní osa 1: Zlepšovaní kvality vody a 

snižování rizika povodní 

- OP ŽP Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 

- OP ŽP Prioritní osa 4: Ochrana péče o přírodu a 

krajinu 

- OP PIK Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

- Národní dotační programy MŠMT, ŽP 

- Krajské dotační výzvy a granty 

 

Odůvodnění opatření a aktivit k prioritní ose D: 

Oblast ochrany životního prostředí v různých směrech přispívá k lokálnímu a regionálnímu rozvoji na 

území MAS Hříběcí hory. Z dotazníkových šetření prováděných v obcích vyplývá zájem obyvatel o 

rozšiřování obecní zeleně a zajišťování a zlepšování služeb v oblasti odpadového hospodářství. 

V regionu MAS Hříběcí hory v minulosti došlo a stále dochází k rozsáhlému scelování pozemků a 

odstraňování přírodních terénních prvků čímž dochází k masivní vodní erozi. Aktivity tedy budou 

směřovat i ke změnám v organizaci hospodaření na zemědělské půdě, v systému zadržování vody 

v krajině a nakládání s dešťovou vodou. 

V důsledku realizace tohoto opatření dojde ke zlepšení životní úrovně a životního prostřední obyvatel 

venkova a zlepšení jejich vztahu k obci a okolí. Smyslem je vzbudit v místních obyvatelích pocit 

sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijí.  
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3.1.5 PRIORITNÍ OSA E: ROZVOJ PARTNERSTVÍ 

MAS Hříběcí hory představuje fungující a živou spolupráci obcí, neziskového a podnikatelského 

sektoru při rozhodování o vzhledu území, vybavenosti obcí, kulturním a společenském dění. 

Pro tuto oblast jsou stanoveny následující strategické cíle: 

E.1 – Rozvoj partnerství 

Cílové skupiny:  

- Obyvatelé regionu 

- Obce 

- Neziskové organizace 

- Zájmové subjekty 

Specifický cíl: E.1.1 Rozvoj partnerství 

Opatření a možné aktivity naplňující jednotlivé 

opatření: 

E.1.1.1 Fungující a živá spolupráce subjektů 

v území 

- zavedení nástrojů a platforem 

komunikace místních samospráv 

s obyvateli, podnikateli a NNO 

- zlepšení informovanosti subjektů 

působících v území 

E.1.1.2 Spolupráce mimo území MAS 

- projekty spolupráce mezi MAS nebo 

jinými nositeli místních strategií 

- projekty přeshraniční spolupráce 

- projekty mezinárodní spolupráce 

E.1.1.3 Strategické řízení území MAS 

- řízení CLLD, přípravné a podpůrné 

činnosti 

- provozní a animační činnosti MAS v 

území 

Pravděpodobné zdroje financování rozvojových 

aktivit: 

- IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený 

místní rozvoj 

- PRV Dílčí opatření 19.3: Příprava a 

provádění kooperačních činností místní 

akční skupiny 

Ostatní operační programy a finanční zdroje, 

které nejsou součástí programových rámců: 

- OP Z Prioritní osa 4: Efektivní veřejná 

správa 

- INTERREG V – A Slovenská republika – 

Česká republika 
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Specifický cíl: E.1.1 Rozvoj partnerství 

- Národní dotační programy  

- Krajské dotační výzvy a granty 

- Nadační výzvy a dotace 

 

Odůvodnění opatření a aktivit k prioritní ose E: 

V rámci této prioritní osy budou podporovány subvenční činnosti spočívající v budování kapacit, 

odborné přípravě a síťování pro účely provádění SCLLD. Mezi tyto aktivity budou zahrnuty především 

školení, studie nebo konzultace za účelem naplňování strategie.  Součástí rozvoje partnerství jsou i 

vzdělávací programy ve školách pomáhající utvářet vztah nejmladší generace k regionu. Podpora 

propojování škol a školských zařízení na různých úrovních (kroužky, školní dílny, vzdělávání pedagogů, 

společné sportovní aktivity) a jejich spolupráce s místními spolky, neziskovými organizacemi a 

podnikateli je další důležitou součástí rozvoje místní komunity.  

 

4 POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE 

Integrovaný přístup k územnímu rozvoji je řešen v rámci SCLLD MAS Hříběcí hory v souladu 

s Dohodou o partnerství a také v souladu s níže uvedenými strategiemi evropské, národní, regionální 

a místní úrovně. Integrovaný přístup je realizován prostřednictvím komunitně vedeného místní 

rozvoje metodou LEADER.  

Sedm základních principů metody LEADER stanovuje Nařízení Rady EU č. 1698/2005, Článek 61. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER: 

1) Existující strategie místního rozvoje 

2) Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni tvořící místní akční skupinu 

(MAS) 

3) Přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 

4) Integrované a multisektorové akce 

5) Inovační přístup 

6) Mezinárodní a národní spolupráce 

7) Vytváření sítí 

 

CLLD respektive metoda LEADER na lokální úrovni přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní 

potřeby území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. MAS Hříběcí hory získávala zkušenosti 

s komunitně vedeným místním rozvojem v letech 2005 – 2013 v operačním programu řízeném 

Ministerstvem zemědělství.  

V průběhu realizace strategie 2014 – 2023 je očekáván vznik nových a posílení stávajících inovativních 

a integračních prvků. V rámci integrace dojde k posílení a sjednocení procesů v oblasti sociální, 

ekonomické i environmentální. Jednou z inovací je i forma, jakou bude MAS v tomto období pracovat 

a to díky aplikaci metod vycházejících z metodických dokumentů jednotlivých řídících orgánů. V rámci 

komunitního rozvoje bude možné cílit na širší spektrum problémů a řešení cílových aktivit, což 
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přinese prohloubení znalostí v oblasti regionálního managementu. V důsledku toho dojde k vyšší 

míře spolupráce v regionu a tím budou mít účinky projektů vyšší přidanou hodnotu.  

Při specifikaci projektových okruhů a aktivit je důležité zmapovat úspěšnost podobných projektů 

v jiných územích (v rámci ostatních MAS, ORP nebo celé ČR). Osvědčené příklady dobré praxe 

podpoří schopnost a motivaci učit se od jiných a také přirozenou soutěživost jednotlivých subjektů 

zapojených do realizace SCLLD. Příklady dobré praxe zahrnují prvky inovace, nové nápady a myšlenky 

a vytváří prostor pro vzájemné učení, sdílení zkušeností a know – how. I toto je jedna z inovací a 

poučení mající v rámci SCLLD svoje opodstatnění a význam.  

Obrázek č. 3: Proces vzniku integračních a inovativních prvků v rámci realizace strategie  

 

 

V rámci období 2014 - 2023 chce MAS Hříběcí hory dosáhnout co nejvyšší přidané hodnoty 

realizovaných projektů, a proto budou preferovány projekty integrovaného charakteru, které řeší 

vzájemnou provázaností nejpalčivější problémy definované v rámci jednotlivých prioritních os SCLLD. 

Z analytické části SCLLD a ostatních komunitních nástrojů tedy vychází závěr, že by se MAS Hříběcí 

hory měla soustředit především na posílení pracovního trhu a podporu podnikatelského sektoru a 

řešit tak vysokou míru nezaměstnanosti a nízký počet aktivních podnikatelských subjektů.  

Mezi integrační, ale i inovativní prvky v území lze zařadit animaci území pro maximální zajištění 

spolupráce místních subjektů. Způsob práce s komunitou a naplňování metody CLLD je a bude 

zajišťováno tematickými workshopy pro zájmové skupiny, animací škol a školských zařízení, a také 

školeními pro subjekty z různých oblastí činností či zájmů.  

Mezi oblasti s inovačním potenciálem patří v rámci území MAS Hříběcí hory především zemědělství 

(rozvoj zemědělství s přidanou hodnotou – ekologické zemědělství, agroturistika, propojení 

zemědělství a cestovního ruchu), ve kterém lze aplikací moderních postupů v kombinaci s šetrným 
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hospodařením v krajině dosáhnout mnoha synergických účinků. Další oblastí je cestovní ruch a 

inovace zaměřené na poskytování služeb cestovního ruchu zákazníkům a propojování místních nebo 

přeshraničních subjektů. Důležitou oblast pro rozvoj integrace a inovace tvoří firmy a podnikatelské 

subjekty využívající různé technologie pro svůj provoz a výrobu. V budoucnu se nabízí vznik nových a 

rozvoj návazných služeb související s vývojem a zavádění nových technologií právě do těchto 

podniků. V rámci technologické spolupráce je na území MAS Hříběcí hory v budoucnu počítáno 

s podporou výzkumu, který zde v současné době nemá významné zastoupení.  

Integrační a inovativní prvky strategie 

- Existence společného strategického dokumentu 

- Spolupráce aktérů na platformě MAS 

- Vytváření společných projektů 

- Společná propagace území  

- Zavádění inovativních výrobků a služeb v návaznosti na rozvoj jednotlivých odvětví 

- Společná reprezentace území navenek (spolupráce s jinými MAS, vyjednávání s ORP Kroměříž 

za venkovskou oblast území, vyjednáváním s orgány kraje, přeshraniční spolupráce a 

prezentace území) 

Při výběru projektů pro realizaci SCLLD budou v rámci bodových kritérií podporovány projekty 

zahrnující inovativní charakter alespoň v jednom z níže uvedených bodů: 

- Uvádění nových výrobků a služeb na trh 

- Projekty rozvíjející novou spolupráci mezi sektory a institucemi 

- Zavádění úsporných postupů a služeb do podniků a organizací 

- Využívání nových technologií nebo technologických postupů 

- Rozvoj podnikatelských aktivit v oblastech, které nejsou v regionu zastoupeny 

 

Integrace mezi jednotlivými cíli a opatřeními 

Každé z opatření přispívá k naplnění strategického cíle různou měrou. Opatření a cíle jsou navzájem 
provázané (integrované).   

Následující tabulka znázorňuje integrační vazby a jejich sílu mezi jednotlivými opatřeními 
programových rámců IROP, OPZ a PRV (fichemi). Z nejvýznamnějších vazeb mezi opatřeními lze uvést 
následující: 

Silná integrační vazba existuje mezi opatřením IROP a OPZ - B.2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb 
a komunitní sociální práce, jedná se o typicky komplementární opatření neinvestičního, resp. 
investičního charakteru, řešící sociální oblast. Můžeme vidět na příkladu č. 1. 

Příklad č. 1: Rozšíření sociálních a návazných služeb se zavedením potřebných komunitních sociálních 
pracovníků + zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. 

Bezprostřední pozitivní vazby mají opatření IROP a OPZ - A. 2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální 
podnikání, kdy opatření v rozvoji sociálních služeb mají pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu 
(včetně udržení ohrožených skupin na trhu práce).  

Příklad č. 2: Vznik a rozvoj sociálních podniků, které vytvoří podmínky pro kvalitní sociální podnikání 
+ zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin.  

Integrační vazbu má také opatření IROP C. 1.1.1. Bezpečnost dopravní infrastruktury, které je 
zaměřeno na zlepšení silničního provozu a podporu cyklodopravy s cílem zajistit dopravu do 
zaměstnání, škol a za službami. Proto má toto opatření integrační vazbu na další opatření PRV A.4.1.3 
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Turistická infrastruktura a služby, zaměřené na: budování a značení cyklostezek a opatření IROP 
C.1.1.2. Podpora cyklistické dopravy a jiných ekologických forem dopravy. Cílem tohoto opatření je 
vybavení obcí přestupními terminály a parkovacími místy jak pro automobily, tak pro jízdní kola v 
návaznosti na veřejnou dopravu. 

Opatření IROP B.3.1.1 Investice pro rozvoj školství podporuje kromě jiného rozvoj klíčových 
kompetencí pro účely sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Z tohoto důvodu má 
toto opatření silnou integrační vazbu na opatření OP Z – A.1.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální 
podnikání  a na opatření B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu 
práce. 

Opatření B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce z OP 
Zaměstnanost je primárně zaměřeno na zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče  zaměstnání, a 
tak podporuje sladění rodinného a pracovního života rodičů. Z tohoto důvodu zde existuje silná vazba 
na další opatření v rámci PR OP Z (zejména A.2.1.1.) Částečně zde existuje  i vazba na fiche A.3.1.2, 
A.3.1.1. a fiche A.1.1.1., řešící ekonomické aktivity ve venkovském území, neboť i jejich aktivity se 
mohou doplňovat s opatřením B.2.2.1. Stejně tak se váže svým charakterem na opatření v IROP 
rozvíjející infrastrukturu sociálních služeb, tak vzdělávací infrastrukturu (opatření B.2.1.1. a B.3.1.1.) 

Opatření IROP A.2.1.1 Podpora zaměstnanosti  a sociální podnikání má integrační vazbu na fiche PRV 
A.3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem, neboť v rámci tohoto opatření jsou podporovány 
aktivity směřující k vytváření nových pracovních míst a ke vzdělání obyvatelstva za účelem zvýšení 
lokální zaměstnanosti a k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce. 
Prostřednictvím fichí jsou pak podporovány investice do infrastruktury určené pro podnikání a to 
včetně pořízení strojů a vybavení. Je nutné, aby jednotlivé podniky disponovaly personálem, který 
bude mít pro své pracovní uplatnění alespoň částečné odborné vzdělání.   

Integrační vazby programových rámců a jednotlivá opatření lze sledovat i mezi fichemi PRV navzájem, 
všechny integrační vazby znázorňuje Matice vzájemných vztahů v tabulce č. 2. 

Jednotlivá opatření jsou navzájem provázaná a to jak v rámci jednoho cíle, tak napříč cíli.   

Ne všechna opatření SCLLD MAS Hříběcí hory jsou navázána na opatření programových rámců 
jednotlivých operačních programů. Která opatření to jsou, je zřejmé z Obrázku č. 2 Schéma 

integrovaného přístupu napříč programovými rámci.  
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Tabulka č. 2: Matice vzájemných vztahů jednotlivých opatření a programových rámců 
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5 NÁVAZNOST NA JINÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

SCLLD MAS Hříběcí hory vedle potřeb území a obyvatel zohledňuje také rozvojové dokumenty vyšších 

i nižších územních celků, kterých je přirozenou součástí. Samotná strategická část respektuje priority 

vyšších dokumentů a řídí se jimi při jejich implementaci.  

Tato kapitola má za cíl zmapovat strategie blízké strategii MAS Hříběcí hory. Z širokého množství 

strategií byly analyzovány: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Program rozvoje územního 

obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016, Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 a Strategický plán 

mikroregionu Kroměřížsko 2011 – 2021.  

Sledovány jsou také vazby těchto dokumentů: 

Tabulka č. 3:  Přehled hlavních dokumentů národního charakteru 

Národní dokumenty Platnost 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

Strategie Evropa 2020 

Dopravní politika ČR 2014 - 2020 

Politika územního rozvoje ČR 2008 

Strategie vzdělávání 2020 

Koncepce památkové péče v ČR 2011 - 2016 

Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014 + 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 

Národní inovační strategie ČR 2012 - 2020 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 2013 - 2020 

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 - 2020 

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 

Strategie politiky zaměstnanosti 2020 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009 - 2020 

Státní politika životního prostředí ČR - 

Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 - 
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Tabulka č. 4: Přehled hlavních dokumentů Zlínského kraje 

Dokumenty Zlínského kraje  Platnost 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 - 2016 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 

Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 - 2020 

Koncepce podpory zaměstnanosti Zlínského kraje 2015 - 2019 

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013 - 2020 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje 2016 - 2018 

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2020 

Programové prohlášení Rady Zlínského kraje pro volební období 2012 - 2016 

 

Tabulka č. 5: Přehled strategických dokumentů jednotlivých obcí 

Regionální dokumenty  Platnost 

Strategický plán mikroregionu Kroměřížsko 2011 - 2021 

Program rozvoje obce Troubky – Zdislavice 2015 - 2022 

Program rozvoje obce Věžky 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Pačlavice 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Koryčany 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Střílky 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Zdounky 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Vrbka 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Zborovice 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Roštín 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Zlobice 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Soběsuky 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Kostelany 2015 – 2022 

Program rozvoje obce Prasklice 2015 – 2022 

Plán rozvoje obce Rataje 2015 - 2022 

Strategický plán obce Bařice – Velké Těšany 2011 - 2018 

Rozvojový strategický dokument obce Dřínov 2011 - 2016 
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Tabulka č. 6: Vazby vybraných strategických dokumentů na priority, specifické cíle a strategické cíle 

SCLLD MAS Hříběcí hory 

Priority a specifické cíle 
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Prioritní osa A: Konkurenceschopný venkov X X X X 

Strategický cíl A.1 Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

X X X X 

Specifický cíl A.1.1 Rozvoj podnikání  X X X   

Strategický cíl A.2 Podpora zaměstnanosti  X X X X 

Specifický cíl A.2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj 
vzdělávání pro podporu zaměstnanosti 

X X X X 

Strategický cíl A.3 Konkurenceschopné zemědělství   X     

Specifický cíl A.3.1 Podpora zemědělství   X     

Strategický cíl A.4 Cestovní ruch, turistika, rekreace X X X X 

Specifický cíl A.4.1 Rozvoj cestovního ruchu a 
rekreace 

X X X X 

Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory       X 

Strategický cíl B.1 Podpora života v obcích   X   X 

Specifický cíl B.1.1 Kulturní a společenský život v 
obcích 

X X   X 

Specifický cíl B.1.2 Sport a volnočasové aktivity X X X X 

Strategický cíl B.2 Sociální péče   X X X 

Specifický cíl B.2.1 Rozvoj sociální péče X X X X 

Specifický cíl B.2.2 Podpora prorodinných opatření    X X X 

Strategický cíl B.3 Školství a vzdělávání X X X   

Specifický cíl B.3.1 Školství a vzdělávání X X X   

Prioritní osa C Infrastruktura X X X X 

Strategický cíl C.1 Dopravní infrastruktura X X X X 

Specifický cíl C.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury X X X X 
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Priority a specifické cíle 
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Strategický cíl C.2 Technická infrastruktura X X X X 

Specifický cíl C.2.1 Rozvoj technické infrastruktury X X X X 

Prioritní osa D: Životní prostřední a trvale 
udržitelný rozvoj venkova 

X X X X 

Strategický cíl D.1 Životní prostředí X X X X 

Prioritní osa E: Rozvoj partnerství X     X 

Strategický cíl E.1 Rozvoj partnerství X     X 

Specifický cíl E.1.1 Rozvoj partnerství X     X 

 

Z výše uvedené analýzy jednotlivých strategií, které zjevně navazují na oblasti strategie MAS, je 

zřejmá snaha brát ohled na všechny potřeby dotčeného území. Priority a specifické cíle MAS Hříběcí 

hory se nejvíce shodují s návrhovými částmi Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (s výjimkou 

rozvoje partnerství). Velmi dobře je strategická část navázána i na Strategický plán mikroregionu 

Kroměřížska 2011 -2021. Dále můžeme vidět návaznost na Strategii regionálního rozvoje ČR, která se 

však příliš nevěnuje památkám, zemědělství a plochám pro podnikání.  

 

Strategie MAS navazuje na velké množství strategií. Má za cíl určovat správný rozvojový potenciál 

území svěřené MAS, posunout jej dál a přispět tak k místnímu dobru. 

 

Evropská úmluva o krajině jako součást závazného legislativního rámce pro zpracování 

Strategického dokumentu MAS.   

Strategie MAS Hříběcí hory je zpracována v souladu se zněním Evropské úmluvy o krajině, která je 

závaznou součástí naší legislativy od roku 2004.  

Základní principy Úmluvy:  

 Rozmanitost evropských krajin představuje společný a klíčový zdroj kvality života jednotlivce i 

společnosti a současně tvoří základní prvek životního prostředí. 

 Ochrana, správa a plánování evropských krajin jsou právy a povinnostmi každého jednotlivce 

a všech evropských zemí. 

 Trvale udržitelný rozvoj musí být založen na vyvážených harmonických vztazích mezi 

sociálními potřebami, hospodářskou činností a ochranou a tvorbou životního prostředí. 

 Úmluva se zaobírá celou krajinou, jak přírodní, venkovní, městskou tak industriální, tj. 

Úmluva se věnuje jak pozoruhodné krajině, tak i běžné či narušené. 
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Koncepce rozvoje území MAS ve smyslu Evropské úmluvy spočívá ve stanovení cílové charakteristiky 

území v působnosti MAS při vyváženém rozvoji jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Prostředkem 

k dosažení udržitelného rozvoje je „… dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území“ a „ochrana krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti“ (§ 18, Zák. č. 183/2006 Sb.).1 

 

 

 

 

 

SCLLD území MAS Hříběcí hory není v rozporu s územními plány, ani s dalšími územně-plánovacími 

dokumenty obcí a se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. V případě nejistoty platí vždy 

stanovisko orgánu územního plánování.                                   

SCLLD rovněž akceptuje strategické plány obcí a mikroregionů, respektuje a vhodným způsobem 

doplňuje a rozvíjí strategické dokumenty na úrovni Zlínského kraje a České republiky.  

 

                                                      
1 Plné znění Evropské úmluvy o krajině na www.mzp.cz 
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6 VAZBY NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hříběcí hory je dokument dotýkající se řady oblastí. Je to dokument tvořený za cílem 

pomocí spolupráce zlepšit stav hospodářství, kvality života v regionu a stavu životního prostředí. Následky diskriminace či nedodržování rovných příležitostí 

mužů a žen řeší dokument pouze nepřímo.  

Realizace SCLLD má pozitivní (popř. neutrální) vliv na všechna horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Zajištění pozitivního (popř. neutrálního) 

vlivu na horizontální témata je v průběhu realizace SCLLD dosaženo nastavením specifických preferenčních kritérií pro výběr projektů. Obecně lze říci, že 

činnost MAS a celé řízení CLLD je postaveno právě na rovném přístupu, který je východiskem při rozhodování orgánů nebo výběru projektů. SCLLD bude 

implementována s rovným přístupem (bez diskriminace) k široké veřejnosti.  

Pozitivní vliv realizace strategie na rovné příležitosti a nediskriminaci je evidentní u opatření týkajících se rozvoje a kvality sociálních služeb a komunitní 

sociální práce, sociálního bydlení, podpory zaměstnanosti a sociálního podnikání, vzdělávání prorodinných opatření a investic do bezpečnosti dopravy.  

Pozitivní vliv na téma „rovnost mužů a žen“ mají zejména opatření týkající se podpory investic do předškolního vzdělávání, školních klubů a prorodinných 

opatření (příměstské tábory,…) Tato opatření pomáhají vstoupit na trh práce oběma rodičům dětí. V rámci realizace SCLLD nebudou preferováni žadatelů dle 

pohlaví.  

Pozitivní vliv na horizontální téma s názvem „udržitelný rozvoj“ mají především opatření určená k podpoře ostatních forem dopravy, k podpoře místní 

produkce a zvýšení lokální zaměstnanosti.  

Rozlišení neutrálních a pozitivních dopadů na rovnost žen a mužů, na podporu rovných příležitostí a nediskriminaci a na udržitelný rozvoj je uvedeno 

v následující tabulce:  

Tabulka č. 7: Vliv opatření SCLLD MAS Hříběcí hory na horizontální témata 

Opatření SCLLD  Rovnost mužů a žen 
Podpora rovných 

příležitostí a 
nediskriminace 

Udržitelný rozvoj 

Prioritní osa A: Konkurenceschopný venkov 
   Strategický cíl A.1 Podpora podnikání a zaměstnanosti 
   Specifický cíl A.1.1 Rozvoj podnikání  
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Opatření SCLLD  Rovnost mužů a žen 
Podpora rovných 

příležitostí a 
nediskriminace 

Udržitelný rozvoj 

Opatření A.1.1.1 Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání  neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A.1.1.2 Revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných objektů neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A.1.1.3 Nové technologie, vybavení a služby pro podnikatelské subjekty neutrální neutrální neutrální 

Strategický cíl A.2 Podpora zaměstnanosti  
   Specifický cíl A.2.1  Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro podporu 

zaměstnanosti  
  Opatření A.2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání  neutrální pozitivní neutrální 

Opatření A.2.1.2 Rozvoj vzdělávání a komunikace pro podporu zaměstnanosti  pozitivní pozitivní neutrální 

Strategický cíl A.3 Konkurenceschopné zemědělství 
   Specifický cíl A.3.1 Podpora zemědělství 
   Opatření A.3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem  neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A. 3.1.2 Podpora investic v zemědělských podnicích neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A. 3.1.3 Zemědělství jako nástroj pro obnovu venkova a údržbu krajiny neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A.3.1.4 Aktivity zaměřené na lesnickou infrastrukturu neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A.3.1.5 Podpora lesnických produktů a technologií neutrální neutrální  pozitivní 

Strategický cíl A.4 Cestovní ruch, turistika, rekreace 
   Specifický cíl A.4.1 Rozvoj cestovního ruchu a rekreace 
   Opatření A.4.1.1 Obnova památek a historických budov neutrální neutrální pozitivní 

Opatření A.4.1.2 Propagace cestovního ruchu neutrální neutrální neutrální 

Opatření A.4.1.3 Turistická infrastruktura a služby neutrální pozitivní neutrální 

Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory 
   Strategický cíl B.1: Podpora života v obcích 
   Specifický cíl B.1.1 Kulturní a společenský život v obcích 
   Opatření B.1.1.1 Podpora kulturních akcí neutrální neutrální pozitivní 

Opatření B.1.1.2 Zázemí pro kulturu a společenský život neutrální neutrální pozitivní 

Specifický cíl B.1.2 Sport a volnočasové aktivity 
   Opatření B.1.2.1 Zázemí pro sport a volnočasové aktivity neutrální neutrální neutrální 

Opatření B.1.2.2 Aktivity na rozvoj a podporu sportu a volnočasových aktivit neutrální neutrální neutrální 

Strategický cíl B.2 Sociální péče 
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Opatření SCLLD  Rovnost mužů a žen 
Podpora rovných 

příležitostí a 
nediskriminace 

Udržitelný rozvoj 

Specifický cíl B.2.1 Rozvoj sociální péče 
   Opatření B.2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce neutrální pozitivní neutrální 

Opatření B.2.1.2 Sociální bydlení  neutrální pozitivní neutrální 

Specifický cíl B.2.2 Podpora prorodinných opatření  
   Opatření B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu 

práce pozitivní pozitivní neutrální 

Opatření B.2.2.2 Další prorodinná opatření  pozitivní pozitivní neutrální 

Strategický cíl B.3 Školství a vzdělávání 
   Specifický cíl B.3.1 Školství a vzdělávání 
   Opatření B.3.1.1 Investice pro rozvoj školství neutrální pozitivní neutrální 

Opatření B.3.1.2 Vzdělávací aktivity, prevence, inkluzivní školství neutrální neutrální neutrální 

Opatření B.3.1.3 Další vzdělávání neutrální neutrální neutrální 

Prioritní osa C Infrastruktura 
   Strategický cíl C.1 Dopravní infrastruktura 
   Specifický cíl C.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
   Opatření C.1.1.1 Bezpečnost dopravní infrastruktury neutrální pozitivní neutrální 

Opatření C.1.1.2 Podpora cyklistické dopravy a jiných ekologických forem dopravy neutrální neutrální pozitivní 

Opatření C.1.1.3 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací neutrální pozitivní neutrální 

Strategický cíl C.2 Technická infrastruktura 
   Specifický cíl C.2.1 Rozvoj technické infrastruktury 
   Opatření C.2.1.1 Nakládání s odpadními vodami neutrální neutrální pozitivní 

Opatření C.2.1.2 Ostatní technická infrastruktura neutrální neutrální neutrální 

Prioritní osa D: Životní prostřední a trvale udržitelný rozvoj venkova 
   Strategický cíl D.1 Životní prostředí 
   Specifický cíl D.1.1 Životní prostředí  
   Opatření D.1.1.1 Ochrana přírody a krajiny neutrální neutrální pozitivní 

Opatření D.1.1.2 Protipovodňová ochrana a voda v krajině neutrální neutrální pozitivní 

Opatření D.1.1.3 Odpadové hospodářství neutrální neutrální pozitivní 

Opatření D.1.1.4 Podpora vzdělávání neutrální neutrální neutrální 
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Opatření SCLLD  Rovnost mužů a žen 
Podpora rovných 

příležitostí a 
nediskriminace 

Udržitelný rozvoj 

Opatření D.1.1.5 Regenerace a revitalizace zeleně neutrální neutrální pozitivní 

Opatření D.1.1.6 Využití ploch brownfieldů pro nové funkce v krajině a likvidace 
ekologických zátěží neutrální neutrální pozitivní 

Prioritní osa E: Rozvoj partnerství 
   Strategický cíl E.1 Rozvoj partnerství 
   Specifický cíl E.1.1 Rozvoj partnerství 
   Opatření E.1.1 Fungující a živá spolupráce subjektů v území neutrální neutrální neutrální 

Opatření E.1.2 Spolupráce mimo území MAS neutrální neutrální neutrální 

Opatření E.1.3 Strategické řízení území MAS neutrální neutrální neutrální 
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7 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán SCLLD MAS Hříběcí hory tvoří tři programové rámce: programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 (dále 

IROP), programový rámec Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (dále PRV) a programový rámec Operačního programu zaměstnanost (dále jen OPZ). 

Programový rámec integruje jednotlivé specifické cíle a opatření SCLLD MAS Hříběcí hory v rámci jednoho operačního programu podporovaného z ESI fondů. 

Prioritní oblasti rozvoje území a z nich vzešlé strategické cíle, specifické cíle a opatření, které jsou uvedeny ve strategické části SCLLD, vycházejí ze zjištění 

podložených analytickou částí SCLLD.  

7.1 Programový rámec IROP 

Prioritní osa a specifický cíl 
strategie: 

Prioritní osa A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A. 2 Podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl: A.2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro podporu zaměstnanosti 

Název opatření:  
A.2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání  

 

Vazba na specifický cíl 
IROP:  

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

aktivizace místního potenciálu  

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  

Popis opatření:  

Plánované aktivity napomohou zejména ke vzniku nových sociálních podniků, jejichž přínos pro společnost je 

nezpochybnitelný. Podniky musejí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu 

zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. Současný stav území a potřebu sociálního podnikání blíže 

specifikuje kapitola s názvem Ekonomika regionu v analytické části dokumentu. 

Typy projektů:  
Vznik a rozvoj sociálních podniků: nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří 

podmínky pro sociální podnikání.  

Příjemci podpory 
osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, 

organizace zřizované nebo zakládané DSO, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.  
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Minimální a maximální 
výše:  

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.  

Principy preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS.  

  

Indikátory výsledku Hodnoty indikátoru na úrovni strategie MAS 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu Hodnoty indikátoru na úrovni strategie MAS 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 01 05 
 

Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 
 1 04 03 

 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 

 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
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Prioritní osa a 
specifický cíl 
strategie: 

Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory 
Strategický cíl: B.2 Sociální péče 
Specifický cíl: B.2.1 Rozvoj sociální péče 

Název opatření:  B.2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce 

Vazba na 
specifický cíl IROP:  

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

Popis opatření:  

Cílem opatření je podpora a rozvoj sociálních služeb v území, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě na území MAS Hříběcí hory. 
Opatření se zaměří především na podporu zázemí pro ambulantní a terénní služby. Bude poskytována sociální služba podle zákona o 
sociálních službách č. 108/2006, Sb. O potřebě dalšího rozvoje tohoto oboru činnosti blíže vypovídá podkapitola analytické části s 
názvem "Zdravotnictví a sociální služby". Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu, projekty realizované 
v 4.1 (2.1) nesmí být zaměřené na seniory. 

Typy projektů:  

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj a sociální služby. Budou podporovány projekty na vybudování zázemí pro terénní (zdravotně 
sociální pomoc) a ambulantní sociální služby. Dále také nákup objektů, zařízení, 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. Např. zařízení terapeutické dílny, kontaktního centra v nebytových prostorách domu, vybudování zázemí pro ambulantní či 
terénní služby. 

Příjemci podpory 
nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zakládané 
nebo zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané nebo zřizované DSO, církve a církevní organizace 

Minimální a 
maximální výše:  

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS.  

  Indikátory výsledku 
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Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 

Prioritní osa a specifický cíl 
strategie:  

Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory 
Strategický cíl: B.3 Školství a vzdělávání 
Specifický cíl: B.3.1 Školství a vzdělávání 

Název opatření:  B.3.1.1 Investice pro rozvoj školství 

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

Popis opatření:  

Předmětem opatření jsou investice do rozvoje školství a vzdělávacích institucí. Venkovské základní školy na území MAS 
Hříběcí hory většinou sídlí ve velmi starých budovách, kdy je třeba stále investovat do rekonstrukcí (např. 
bezbariérovost). Obce často na potřebné opravy budov se svým rozpočtem nestačí a žáci jsou tak ochuzeni o kvalitní 
vzdělávací zařízení se všemi odbornými učebnami a pomůckami. Klíčové kompetence pro rozvoj základních škol je 
rozvoj v oblastech: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi. Projekty realizované na základních školách na území MAS v rámci tohoto opatření budou 
navázány na výše zmíněné klíčové kompetence. Podpora není určena pro děti mladší tří let.  
 
Všechny školská zařízení MAS HH se nacházejí na území ORP Kroměříž, tj. ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
(https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp) 
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Typy projektů:  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (rozvoj v oblastech: 
komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi) základních škol. Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a 
pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností na 
základních školách. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení 
včetně kompenzačních pomůcek.  Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Vše ve vazbě na 
klíčové kompetence.  

Příjemci podpory 
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, obce. 

Minimální a maximální výše:  Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních kritérií:  Preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS.  

  

Indikátory výsledku 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
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Prioritní osa a specifický cíl 
strategie: 

Prioritní osa C: Infrastruktura 
Strategický cíl: C.1 Dopravní infrastruktura 
Specifický cíl: C.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

Název opatření:  C.1.1.1 Bezpečnost dopravní infrastruktury 

Vazba na specifický cíl IROP:  
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
Specifický cíl 1. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření:  

V rámci plánovaných aktivit je zaměření se na bezpečnost pohybu chodců, ale i ostatních účastníků silničního provozu v 
obcích. O současné situaci vypovídá kapitola s číslem 2.3 Socioekonomické analýzy a SWOT analýza č. 3.  
Bude podpořen bezbariérový přístup zastávek (rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro 
pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy). Přístřešky a čekárny budou součástí bezbariérového přístupu 
k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt. Dále budou podpořeny samostatné parkovací systémy P+R 
(parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD) a výstavby návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné 
uschování kola s možností přestupu na VHD). 

Typy projektů:  

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., a III. Třídy a místních komunikací, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo 
lávek pro chodce přes silnice I. II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu. Bezbariérový přístup zastávek 
(rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy). 
Přístřešky a čekárny budou součástí bezbariérového přístupu k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt. 
Samostatné parkovací systémy P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD) a výstavby návazných 
systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). 

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo DSO 

Minimální a maximální výše:  Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních kritérií:  Preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS.  

  Indikátory výsledku 
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Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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7.2 Programový rámec PRV 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Programu rozvoje venkova České republiky podporovaný v 

rámci operace: 

- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

- 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.  

 

V rámci operace 19.2.1 mohou být podpořeny aktivity následujících článků:  

 

 článek 14 Předávání znalostí a informační akce  

 článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků  

 článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

 článek 17, odst. 1., písm. c) Lesnická infrastruktura  

 článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura  

 článek 17, odst. 1., písm. c) Pozemkové úpravy  

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

činností  

 článek 24, odst. 1, písm. a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích  

 článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

 článek 25 Neproduktivní investice v lesích  

 článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh  

 článek 35, odst. 2., písm. c) Sdílení zařízení a zdrojů  

 článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů  

 

V rámci operace 19.3.1 budou podpořeny aktivity článku 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy 

LEADER.  

 

 

Tučně zvýrazněné články budou podporovány v rámci Programového rámce PRV MAS Hříběcí hory.  

 

Vzhledem k poměrně nízké alokaci z PRV, MAS preferovala zabezpečit ta opatření, u kterých je vyšší 

pravděpodobnost více žádostí o dotaci. Pomocí programového rámce programu rozvoje venkova by 

mělo docházet k podpoře menších a středních podnikatelů z regionu (zemědělců, řemeslníků a dalších 

podnikatelů). V rámci sektoru zemědělství bude podporováno kromě zemědělské prvovýroby též 

zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Kromě podpory zemědělství, jako tradičního 

venkovského sektoru, bude kladen důraz na rozvoj nezemědělských činností, přičemž budou 
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podporovány i další podnikatelé působící mimo zemědělství. V rámci šetření z regionu není zájem o 

investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, dále o sdílení zařízení a strojů od zemědělců 

ani o spolupráci v krátkých dodavatelských řetězcích.  

 

PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016 (2017) – 2023 

18 080 370 Kč (předběžný výpočet stanovený podle počtu obyvatel a územní působnosti).  

 

REALIZOVATELNÁ OPATŘENÍ: 

Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní osa B: Život v obcích MAS Hříběcí hory 

Strategický cíl: B.3 Školství a vzdělávání 

Specifický cíl: B.3.1 Školství a vzdělávání 

Opatření: B.3.1.3 Další vzdělávání 

Název Fiche B.3.1.3 Další vzdělávání 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce 

Popis Fiche 

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a 
informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, jež jsou 
malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 1 Podpora předávání poznatků a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 1A 
Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech 
a prioritní oblasti 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy 
v odvětvích zemědělství a lesnictví.   

Oblasti 
podpory 

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat 
vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů 
středního a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační 
služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných 
zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být náklady 
na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí 
(15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem.  

Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity 
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat 
v Programovém rámci PRV.  

Vzdělávací akce nejsou tematicky zaměřeny na včelařství.  

Definice 
příjemce 
podpory 

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.  

Výše Minimálně 50.000 Kč 
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způsobilých 
výdajů 

Maximálně 5.000.000 Kč 

Preferenční 
kritéria 

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

1. Projekty prvožadatelů 
2. Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému 
3. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
4. Projekty se širším územním, environmentálním nebo socioekonomickým 

dopadem (objektivně doložitelné parametry, např. celkový počet 
vyškolených účastníků) 

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid – term 

 (r. 2018) 

Cílový stav 

92301 

Počet účastníků 
vzdělávání (týká se 

pouze 
vzdělávacích akcí – 

nikoliv akcí 
informačních) 

Osoby 0 15 15 

Indikátory 
výsledku 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid – term 

(r. 2018) 

Cílový stav 

T3 

Celkový počet 
vyškolených 

účastníků podle čl. 
14 nařízení EU č. 

1305/2013 
(Vzdělávací akce) 

Účastníci 0 15 15 
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Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.3 Konkurenceschopné zemědělství 

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

Opatření: A.3.1.2 Podpora investic v zemědělských podnicích 

Název Fiche A.3.1.2 Podpora investic v zemědělských podnicích 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

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

Popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti 
všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, 
zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 
diverzifikace zemědělských činností.  

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.  

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a 
rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí 
vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.  

Definice 
příjemce 
podpory 

Zemědělský podnikatel 

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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, zvýší se počet vytvořených pracovních míst 

2. Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému 
3. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
4. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
5. Environmentálně šetrný projekt (energetické snižování nákladů, využití 

obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.). 

6. Projekty s vazbou na horizontální téma „udržitelný rozvoj“, např. preference 

rekonstrukcí před novostavbou, podpora tradic a regionální produkce, 

apod. 
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Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky 0 3 6 

Indikátory 
výsledku 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term 

(r. 2018) 

Cílový stav 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

FTE 0 1,5 1,5 

 

 

Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.3 Konkurenceschopné zemědělství 

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

Opatření: A.3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem 

Název Fiche A.3.1.1 Podpora zemědělců a produkce z farem 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

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

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. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko – 
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, 
seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

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 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 
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související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně 
investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 
zpracovatelském provozu. 
 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu 
a výroby medu a ve vybraných případech také není podpora zaměřena na 
zpracování vinných hroznů technologie. 

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.  

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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, zvýší se počet vytvořených pracovních míst 

2. Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému 
3. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
4. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
5. Rozvoj místního trhu a zkrácení dodavatelských řetězců 
6. Zaměření projektu na výrobu potravin 
7. Projekty s vazbou na horizontální téma „udržitelný rozvoj“, např. preference 

rekonstrukcí před novostavbou, podpora tradic a regionální produkce, 

apod. 

 

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky 0 3 3 

Indikátory 
výsledku 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

FTE 0 0,5 0,5 
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Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.3 Konkurenceschopné zemědělství 

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

Opatření: A.3.1.4 Aktivity zaměřené na lesnickou infrastrukturu 

Název Fiche A.3.1.4 Aktivity zaměřené na lesnickou infrastrukturu 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura 

Popis Fiche 

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

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství.  

Oblasti 
podpory 

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

Definice 
příjemce 
podpory 

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

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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 s inovativním přístupem k řešení problému 
2. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
3. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
4. Environmentálně šetrný projekt (energetické snižování nákladů, využití 

obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.). 

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky 0 0 1 

Indikátory ID Název Měrná 
jednotka 

Výchozí Hodnota pro Cílový stav 
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výsledku indikátoru stav mid-term 

 (r. 2018) 

94302 
Celková délka 
lesních cest 

Km 0 0 1,5 

 

 

Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.1 Podpora podnikání a zaměstnanosti 

Specifický cíl: A.1.1 Rozvoj podnikání 

Opatření: A.1.1.1  Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání  

Název Fiche A.1.1.1  Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 
míst.  

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). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které 
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty 
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou 
výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 
EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a 
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ubytovací kapacitu. 

Definice 
příjemce 
podpory 

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

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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, zvýší se počet vytvořených pracovních míst 

2. Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému 
3. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
4. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
5. Propojení projektu s venkovskou turistikou 
6. Zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci 
7. Využití stávajících zařízení a objektů 
8. Projekty s vazbou na horizontální téma „udržitelný rozvoj“, např. preference 

rekonstrukcí před novostavbou, podpora tradic a regionální produkce, 
apod. 
 

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term 

 (r. 2018) 

Cílový stav 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky 0 0 5 

Indikátory 
výsledku 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

FTE 0 0 1 
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Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.4 Cestovní ruch, turistika, rekreace 

Specifický cíl: A.4.1 Rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

Opatření: A.4.1.3 Turistická infrastruktura a služby 

Název Fiche A.4.1.3 Turistická infrastruktura a služby 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích 

Popis Fiche 

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

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně 
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 
zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

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.  

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a 
oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle 
platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy. 

Definice 
příjemce 
podpory 

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

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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 s inovativním přístupem k řešení problému 
2. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
3. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
4. Environmentálně šetrný projekt (energetické snižování nákladů, využití 

obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.). 

5. Zapojení cílových skupin do přípravy projektu 
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Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

92702 
Počet 

podpořených 
operací 

Akce 0 1 1 

93001 Celková plocha Ha 0 0,5 0,5 

Indikátory 
výsledku 

Indikátor není stanoven 

 

 

Prioritní 
osa a 
specifický 
cíl strategie 

Prioritní osa A: Konkurenceschopný venkov 

Strategický cíl: A.3. Konkurenceschopné zemědělství 

Specifický cíl: A.3.1 Podpora zemědělství 

Opatření: A.3.1.5 Podpora lesnických produktů a technologií 

Název Fiche A.3.1.5 Podpora lesnických produktů a technologií 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Popis Fiche 

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

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství.   

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.  

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním: za 
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé 
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování). 

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a 
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mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které 
jsou šetrné k půdě a zdrojům.  

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského 
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na 
dřevozpracující provozovny.  

Definice 
příjemce 
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.    

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 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, zvýší se počet vytvořených pracovních míst 

2. Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému 
3. Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
4. Bude zvýhodněn projekt, který bude zohledňovat dopad na krajinu 
5. Environmentálně šetrný projekt (energetické snižování nákladů, využití 

obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.). 

6. Projekty s vazbou na horizontální téma „udržitelný rozvoj“, např. preference 

rekonstrukcí před novostavbou, podpora tradic a regionální produkce, 

apod. 

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term 

(r. 2018) 

Cílový stav 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky 0 0 1 

Indikátory 
výsledku 

 

 

 

 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

FTE 0 0 0 
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Prioritní osa 
a specifický 
cíl strategie 

Prioritní oblast E: Rozvoj partnerství 

Strategický cíl: E.1 Rozvoj partnerství 

Specifický cíl: E.1.1 Rozvoj partnerství 

Opatření: E.1.1.2 Spolupráce mimo území MAS  

Název Fiche E.1.1.2 Spolupráce mimo území MAS 

Vazba na 
článek 
Nařízení 
PRV 

Článek 44 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Popis Fiche 

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

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 turistických informačních center.  

Výdaje do investice jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty.  

Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, 
které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel 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 

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

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

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

Výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimálně 50.000 Kč 

Maximálně 5.000.000 Kč 

Preferenční Nerelevantní 
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kritéria  

Indikátory 
výstupu 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
indikátoru 

Výchozí 
stav 

Hodnota pro 
mid-term  

(r. 2018) 

Cílový stav 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje 
EUR 0 0 30441,00 

Indikátory 
výsledku 

Indikátor není stanoven 

 

V průběhu přípravy SCLLD MAS Hříběcí hory v rámci jednání s potenciálními partnery je předběžně 

vytipováno několik následujících oblastí pro realizaci projektů spolupráce: 

- vzdělávání v oblasti péče o krajinu a ochrany přírody (ekologie, šetrné hospodaření s vodou, 

odpadové hospodářství), 

- podpora činnosti spolků a neziskových organizací (pořádání festivalů, workshopů, tvorba 

propagačních materiálů), 

- festivaly, workshopy nebo akce zaměřené na výměnu zkušeností a přenosu příkladů dobré 

praxe mezi spolky a neziskovými organizacemi  

- propagační materiály sdružující subjekty zaměřené na agroturistiku, šetrné zemědělství, 

technické památky, zámky, přírodní památky,  

- měkké akce pro veřejnost zaměřené na tradiční řemesla, folklor, historii a lidové umění 

- podpora a propagace sportovních akcí a volnočasových aktivit 

- podpora dobrovolnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

7.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost 

Tato strategie si neklade vysoké cíle v oblasti podpory zaměstnanosti a to nejen díky výši alokace, ale 

zejména kvůli složitosti a šíři oblasti. MAS navázala spolupráci s místním úřadem práce a důležitými 

zaměstnavateli a po celou dobu realizace strategie bude přispívat k jejich vzájemné komunikaci a 

výměně informací a zkušeností. Prioritou je podpora rozvoje sociálních a návazných služeb.  

1) Specifický cíl B.2.1 Rozvoj sociální péče 

 

1.1) Opatření SCLLD B.2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce 

  

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření je ve shodě s cílem 2.3.1 OPZ tím, že řeší problematiku sociálního začleňování a prevenci 

sociálního vyloučení.  Opatření vychází ze závěrů socioekonomické (kap. 2.4, podkap. 2.4.3) a SWOT 

analýzy (kap. 3, podkap. 3.4). Na základě místního šetření a komunitního projednávání bylo zjištěno, že 

území potřebuje výrazně posílit terénní sociální služby a komunitní sociální práci. To přispěje 

k prevenci sociálního vyloučení osob. 

 

B) Popis cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je pomoci s rozšiřováním stávajících sociálních a návazných služeb a tím 

snižovat počet osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Cílem je mj. zavést do 

území potřebné komunitní sociální pracovníky a tím přispět ke zkvalitnění života občanů využívajících 

tyto služby ale nejen jim, ale i jejich rodinám. Cílem je udržet člověka v komunitě. Možný vedlejší 

dopad bude i na trh práce. Rodinní příslušníci nebudou muset opustit své zaměstnání za účelem péče o 

osobu blízkou. Z analýzy území také plyne potřeba podpořit v území odborné sociální poradenství, 

které je v současné chvíli poskytováno jen ve městě Kroměříž a je velmi přetížené. Podporovány však 

budou všechny typy sociálních služeb, které budou naplňovat cíl tohoto opatření, tedy spokojený život 

v komunitě. 

 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 

programy 

Navrhované opatření programového rámce OPZ naplňuje specifický cíl SCLLD B.2.1 Rozvoj sociální 

péče. Opatření programového rámce OPZ jsou v souladu, doplňují a multiplikují programový rámec 

IROP a probíhající či plánované aktivity a projekty v území.  

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření 

financové z alokované částky. Na opatření je v rámci MAS Hříběcí hory vyčleněna částka 6,6 mil. Kč 

z 10,1 mil Kč. Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k 

překročení celkové alokace. V území je vysoký zájem o naplnění cílů tohoto opatření, při navýšení 

alokace má území MAS dostatečnou absorpční kapacitu pro realizaci opatření. 
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E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

7/2017 – 6/2023 

MAS plánuje vyhlásit dvě výzvy v rámci tohoto opatření. Počet výzev vychází z výše plánované alokace 

na dané opatření. Vyhlášení první výzvy je plánováno na 07/2017.  Příjem žádostí je plánován na 

09/2017. Čerpání finančních prostředků z první výzvy předpokládáme z 60%  v roce 2018, zbylých 40% 

pak v roce 2019. 

Vyhlášení druhé výzvy je plánováno na 07/2019. Příjem žádostí je plánován na 09/2019. Čerpání 

finančních prostředků z druhé výzvy předpokládáme z 60% v roce 2020, zbylých 40% pak v roce 2021. 

 

Předpokládané datum schválení SCLLD: 04/2017 

Předpokládané datum vyhlášení výzev: 07/2017 a 07/2019 

Celková výše finanční alokace na dané opatření: 6 600 000 Kč 

Předpokládaná doba realizace projektů: 12 - 36 měsíců 

F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního 

začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených, zejména se jedná o odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, 

podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby.  

 

Podpora komunitní sociální práce jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

vyloučení. 

 

Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 

Sb. a to podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních programů, aktivity zaměřené na předcházení 

ekonomické nestability, podpora neformální a sdílené péče, včetně domácí paliativní péče, podpora 

aktivit místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území. 

 

G) Podporované cílové skupiny 

- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) 

- Osoby s kombinovanými diagnózami  

- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

- Osoby pečující o malé děti  

- Osoby pečující o jiné závislé osoby 

- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

- Osoby ohrožené předlužeností 

- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 
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- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  

- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky 

- Sociální pracovníci 

- Pracovníci v sociálních a zdravotních službách 

- Neformální pečovatelé 

 

H) Typy příjemců podpory 

- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb. – pro aktivity na podporu 

sociálních služeb 

 

V případě dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a komunitní sociální práce (tedy 

nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.): 

 

- Nestátní neziskové organizace 

- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 

- Dobrovolné svazky obcí 

- MAS 

- Vzdělávací a poradenské instituce 

- Školy a školská zařízení 

- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 

zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

- OSVČ 

 

I) Absorpční kapacita MAS 

Absorpční kapacita byla zjišťována místním šetřením a při osobních jednání s poskytovateli sociálních 

služeb působícími na území a v okolí MAS Hříběcí hory. Poskytovatelé mají dostatečnou kapacitu pro 

realizaci navrženého opatření.  Bylo zjištěno, že je potřeba realizovat projektové záměry především v 

oblasti terénních a ambulantních programů a odborného sociálního poradenství. Dále je žádoucí 

podporovat komunitní sociální práci. MAS se v roce 2015 zapojila do činnosti pracovní skupiny „sociál“, 

kde se schází poskytovatelé sociálních služeb z celého ORP Kroměříž. Odtud má MAS aktuální 

informace o stavu sociálních služeb na Kroměřížsku. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj – neutrální 

Rovnost mužů a žen – neutrální 

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní, realizace tohoto opatření přispívá zejména k udržení 

osob v běžné komunitě a to jak osobám využívajícím sociální služby, tak jejich rodinným příslušníkům, 

Podporován bude návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce + na udržení se na trhu práce, 

opatření je zaměřeno na prevenci sociálního vyloučení. 
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K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Obecně budou projektové žádosti hodnoceny z hlediska: 

- dopadu projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS 

- kvality zpracování projektu a rozpočtu, přiměřenosti rozpočtu 

- komplexnosti 

- výše požadované dotace 

 

Preferenční kritéria budou dále stanovena v konkrétní výzvě MAS. Obecně budou použita preferenční 

kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. 

 

L) Monitorovací indikátory pro sociální služby 

Indikátor výsledku 

Název indikátoru Kód dle NČI 2014+ 
Měrná 

jednotka 
Výchozí hodnota 

Cílová 

hodnota 

Využívání podpořených 

služeb 
6 70 10 Osoby 0 30 

Bývalí účastníci 

projektů, u nichž 

intervence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel 

6 73 10 Osoby 0 10 

Bývalí účastníci projektů 

v oblasti sociálních 

služeb, u nichž služba 

naplnila svůj účel 

6 73 15 Osoby 0 5 

 

Indikátory výstupu 

Název indikátoru Kód dle NČI 2014+ 
Měrná 

jednotka 
Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Celkový počet účastníků 6 00 00 Účastníci 0 81 

Kapacita podpořených 

služeb 
6 70 01 Místa  0 6 
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2) Specifický cíl A 2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělávání pro podporu zaměstnanosti 

 

1.1) Opatření SCLLD A.2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání 

 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

Opatření řeší problematiku nezaměstnanosti, sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení.  

Opatření vychází ze závěrů socioekonomické (kap. 2.7, podkap. 2.7.2) a SWOT analýzy (kap. 3, podkap. 

3.7).  V regionu je vysoká nezaměstnanost, schopní lidé odchází do měst, poptávka na trhu práce 

neodpovídá nabídce. Aktivity v tomto opatření povedou ke zvýšení zaměstnanosti, a to tím, že bude 

podpořen vznik sociálních podniků a dojde ke zlepšení komunikace mezi vzdělávacími organizacemi a 

zaměstnavateli.  

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je přispět ke zvýšení zaměstnanosti na území MAS Hříběcí hory a v širším okolí 

podporou vzniku sociálních podniků. Území MAS vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, což 

je způsobeno jak nedostatkem pracovních příležitostí, tak nerovnováhou na trhu práce, kdy jsou 

poptávány jiné profese, než je nabídka. Problémem je také odliv mladých lidí za prací do měst – Brna, 

Zlína, Otrokovic, Vyškova. V rámci opatření budou podporovány aktivity směřující k rozvoji 

podnikatelského prostředí a zakládání sociálních podniků s cílem zaměstnávat sociálně vyloučené 

skupiny obyvatelstva jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, matky po rodičovské dovolené, aj. MAS 

Hříběcí hory navázala spolupráci s Platformou pro podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku, která 

podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků, šíření informací o tomto typu podnikání, výměnu 

zkušeností mezi podnikateli a zájemci o toto téma. 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 

programy  

Toto opatření programového rámce OPZ doplňuje a multiplikuje programový rámec IROP a je s ním 

v souladu. Konktrétně se jedná o Prioritní osu A: Konkurenceschopný venkov, Specifický cíl: A. 2 

Podpora zaměstnanosti 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření 

financové z alokované částky. Na opatření je v rámci MAS Hříběcí hory vyčleněna částka 2 mil. Kč z 10,1 

mil Kč. Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k 

překročení celkové alokace.  

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

1/2018 – 6/2023 

MAS plánuje vzhledem k výši alokace vyhlásit jednu výzvu v rámci tohoto opatření. Vyhlášení výzvy je 

plánováno na 04/2018. Příjem žádostí je plánován na 07/2018. Čerpání finančních prostředků 

předpokládáme z 50% v roce 2019, zbylých 50% pak v roce 2020. 
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Předpokládané datum schválení SCLLD: 04/2017 

Předpokládané datum vyhlášení výzvy: 04/2018 

Celková výše finanční alokace na dané opatření: 2 000 000 Kč 

Předpokládaná doba realizace projektu:  12 – 24 měsíců 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání - integrační sociální podnik 

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: 

Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce 

Sociální prospěch: 

- zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze 

znevýhodněných skupin činí 30 % 

- účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 

- důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

Ekonomický prospěch: 

- případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění jeho veřejně prospěšných cílů 

- nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo 

zřizovatelích 

- alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech 

Environmentální prospěch: zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby 

Místní prospěch: 

- přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 

- využívání přednostně místních zdrojů 

- spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání - environmentální sociální podnik 

Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě. 

Doporučené klíčové aktivity: 

- Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 

- Marketing sociálního podniku 

- Provozování sociálního podnikání 
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G) Podporované cílové skupiny  

- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením  

- Osoby dlouhodobě nezaměstnané  

- Osoby opakovaně nezaměstnané  

 - Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 

- Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 

12 měsíců od opuštění zařízení) 

Cílové skupiny budou dále upřesněny ve výzvě. 

H) Typy příjemců podpory 

- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 

družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

- OSVČ 

- NNO 

I) Absorpční kapacita MAS 

V rámci komunitního projednávání a komunikace s místními podnikateli a členy PS zaměstnanost bylo 

zjištěno, že na území MAS je zájem realizovat projekty v oblasti sociálního podnikání ve výši zhruba 5 

mil. Kč. Na území MAS nyní neexistuje žádný sociální podnik. MAS úzce spolupracuje s Platformou pro 

podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku, která vznik a rozvoj sociálního podnikání podporuje. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj – neutrální 

Rovnost mužů a žen – neutrální 

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní, opatření je zaměřeno na zvýšení uplatnitelnosti osob 

znevýhodněných na trhu práce, které se obvykle s diskriminací potýkají. 

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 

- Tvorby nových pracovních míst 

- Dopadu projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS 

- Kvality zpracování projektu a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu 

- Komplexnosti  

- Výše požadované dotace 

 

Preferenční kritéria budou dále stanovena v konkrétní výzvě MAS. Obecně budou použita preferenční 

kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. 
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Indikátor výsledku 

Název indikátoru 

 

Kód dle NČI 2014+ Měrná jednotka Výchozí hodnota 

 

Cílová hodnota 

 
Počet osob pracujících 

v rámci flexibilních 

forem práce 

50130 Osoby 0 2 

Počet sociálních 

podniků vzniklých díky 

podpoře, které fungují 

i po ukončení podpory 

10211 Organizace 0 1 

 

Indikátory výstupu 

Název indikátoru Kód dle NČI 2014+ Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Celkový počet účastníků 60000 Účastníci 0 2 

Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře  
10213 Organizace 0 1 

Počet zaměstnavatelů, kteří 

podporují flexibilní formy 

práce 

5 01 05 Podniky 0 1 

 

 

3) Specifický cíl B.2.2 Podpora prorodinných opatření 

 

1.1) Opatření SCLLD B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu 

práce 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření napomáhá řešit problematiku zaměstnanosti.  Opatření vychází ze závěrů socioekonomické 

(kap.3, podkap. 3.7.2) a SWOT analýzy (7), kde bylo zjištěno, že území trpí vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Jednou ze skupin ohrožených na trhu práce jsou i matky (rodiče) po rodičovské 

dovolené. Opatření se zaměřuje na podporu rodiny. 

 

B) Popis cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je pomoci s rozšiřováním aktivit pomáhají rodičům s malými dětmi, rodičům 

samoživitelům, ale i osobám pečujícím o jiné závislé osoby. Opatření se zaměřuje na slaďování 

profesního a rodinného života a harmonizace pracovní a rodinné sféry života.  
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C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 

programy 

Toto opatření programového rámce OPZ doplňuje a multiplikuje programový rámec IROP a je s ním v 

souladu. Konktrétně se jedná o Prioritní osu B: Život v obcích MAS Hříběcí hory, Specifický cíl: B.3.1 

Školství a vzdělávání. 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření 

financové z alokované částky. Na opatření je v rámci MAS Hříběcí hory vyčleněna částka 1,5 mil. Kč z 

10,1 mil Kč. Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k 

překročení celkové alokace.  

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

1/2018 – 6/2023 

MAS plánuje vzhledem k výši alokace vyhlásit jednu výzvu v rámci tohoto opatření. Vyhlášení výzvy je 

plánováno na 01/2018. Příjem žádostí je plánován na 04/2018. Čerpání finančních prostředků 

předpokládáme z 50% v roce 2018, zbylých 50% pak v roce 2019. 

 

Předpokládané datum schválení SCLLD: 04/2017 

Předpokládané datum vyhlášení výzvy: 01/2018 

Celková výše finanční alokace na dané opatření: 1 449 000 Kč 

Předpokládaná doba realizace projektu:  12 – 24 měsíců 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu 

školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin 

Pro děti mladšího školního věku.  

 

G) Podporované cílové skupiny 

- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/ rodičovské dovolené 

- osoby pečující o malé děti 

 

H) Typy příjemců podpory 

- NNO 

- obce 

- vzdělávací a poradenské instituce 

- školy a školská zařízení 

- obchodní korporace 
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- OSVČ 

 

Příjemci mohou být dále specifikováni ve výzvě. 

 

I) Absorpční kapacita MAS 

V rámci komunitního projednávání bylo zjištěno, že na území MAS existuje poptávka po realizaci 

projektů zaměřených na zajištění péče o děti zejména v době školních prázdnin a na rozšíření kapacity 

zařízení typu dětská skupina s cílem lepšího uplatnění rodičů s malými dětmi na trhu práce. Na území 

existují školská zařízení, která mají zájem naplnit cíle tohoto opatření. Projektové záměry jsou ve výši 

cca 3 mil. Kč. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

- udržitelný rozvoj – neutrální 

- rovnost mužů a žen – pozitivní, opatření se zaměřuje na sladění rodinného a pracovního života, na mj. 

na období přechodu jednoho z rodičů z rodičovské dovolené zpět na trh práce, v našich podmínkách se 

jedná zejména o ženy 

- rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní, opatření se zaměřuje na sladění rodinného a 

pracovního života, cílem je pomoci překonat/ odstranit překážky pro návrat na trh práce, pomůže 

odstranit diskriminaci zejména žen s malými dětmi. 

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 

 

- Kvality zpracování projektu a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu 

- Komplexnosti  

- Výše požadované dotace 

 

Preferenční kritéria budou dále stanovena v konkrétní výzvě MAS. Obecně budou použita preferenční 

kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. 

 

Indikátor výsledku 

Název indikátoru 

 

Kód dle NČI 2014+ Měrná jednotka Výchozí hodnota 

 

Cílová hodnota 

 
Počet osob 
využívajících zařízení 
péče o děti 
předškolního věku 

50110 osoby 0 10 

 

 

 

 



71 
 

 

Indikátory výstupu 

Název indikátoru Kód dle NČI 2014+ Měrná jednotka Výchozí hodnota 

 

Cílová hodnota 

 

Celkový počet účastníků 60000 účastníci 0 18 

Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení  

50001 osoby 0 18 

Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 

věku 
5 01 00 zařízení 0 1 
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Tabulka č. 8: Indikátory pro sledování a hodnocení strategických cílů 

Indikátory pro sledování a hodnocení strategických cílů  

   

Strategický cíl Indikátor 
Předpokládaná 

hodnota v r. 
2023 

A.1 Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

Počet podpořených podniků/příjemců 20 

A.2 Podpora zaměstnanosti 
Počet podpořených podniků/příjemců 3 

Počet podniků pobírajících podporu 6 

A.3 Konkurenceschopné 
zemědělství 

Počet podpořených podniků/příjemců 6 

A.4 Cestovní ruch, turistika 
a rekreace 

Počet podpořených operací 15 

  
 

B.1 Podpora života v obcích 
Počet podpořených akcí  15 

Počet podpořených zázemí  5 

B.2 Sociální péče 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 
práci 

3 

Počet podpořených zařízení péče o děti či 
vzdělávacích zařízení 

2 

B.3 Školství a vzdělávání 
Počet podpořených vzdělávacích zařízení 4 

Počet účastníků vzdělávání  15 

C.1 Dopravní infrastruktura 
Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

5 

  
 

C.2 Technická infrastruktura 
Počet vybudovaných ČOV  2 

  
 

D.1 Životní prostředí 

Počet zrealizovaných protipovodňových 
opatření 

3 

Počet informačních či úklidových akcí  50 

E.1 Rozvoj partnerství Počet partnerů MAS Hříběcí hory 3 
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