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6 Strategická část 

6.1  Struktura strategické části 

Strategická část je návrhovou částí dokumentu, která byla zpracována členy týmu pro přípravu 

strategie ve spolupráci se zástupci veřejnosti v regionu MAS Horní Pomoraví – prostřednictvím 

setkávání pracovních skupin (Lidské zdroje, Rozvoj obcí, Podnikání a Zaměstnanost, Zemědělství a 

životní prostředí, Cestovní ruch a kulturní dědictví), do nichž se zapojilo 42 osob. Kromě výše 

specifikovaných účastníků, byli přizváni také odborníci na danou problematiku (např. Správa Lesů ČR, 

Správa CHKO, Svaz ochrany přírody atd.).  

V předchozích krocích byla zpracována analytická část, na jejímž základě byly připraveny specifické 

cíle dle jednotlivých tematických oblastí. Strategická část staví na všech dosud realizovaných 

aktivitách. Cílem návrhové části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň 

sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v území. Pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného 

místního rozvoje je nutné nastavit společnou vizi, dále rozpracovanou do úrovně cílů v 

nadefinovaných tematických oblastech či v oblastech se silným potenciálem rozvoje. 

Provedená analýza je stěžejním, nikoli však jediným vstupem pro definování návrhové části. 

Formulace vize byla navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi zástupců veřejnosti v 

průběhu komunitních projednávání strategie. Metodou brainstormingu a následnou diskusí o 

jednotlivých variantách byla zformulována vize regionu MAS Horní Pomoraví. Vize je formulována 

jako žádoucí budoucí stav. Je souhrnná pro území MAS Horní Pomoraví a pro všechna řešená témata, 

nikoli pouze pro témata podporovaná z předpokládaných evropských dotačních zdrojů v období 

2014-2020.  

Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy) a následně zpracovaných cílů a s ohledem na 

definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy specifické cíle (např. Lidské zdroje, Podnikání a 

zaměstnanost, Zemědělství a životní prostředí, Rozvoj obcí, Cestovní ruch a kulturní dědictví), které 

byly podrobeny ověření a doplnění v pracovních skupinách. Pracovní skupiny byly složeny z 

odborníků – profesionálů působících v neziskovém sektoru, školství, sociálních službách a 

zemědělství, ve všech uvedených oblastech bylo provedeno také dotazníkové šetření. Jejich odborné 

názory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat, a obohatily tak pohled na daná 

témata, jako je komunitní život; školství a vzdělávání; sociální služby; zemědělství aj. 

Stěžejním bodem návrhové části je definování specifických cílů ve vymezených tematických oblastech 

specifických cílů. Cíle byly podrobně popsány a byla navržena opatření k realizaci cílů. Pro sledování 

úrovně naplňování definovaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky 

monitorovat pokrok při plnění cílů a případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. 

Základní „střechou“ strategické části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území MAS Horní 

Pomoraví bude usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do oblastí podpory, které budou 

naplňovány prostřednictvím sady několika cílů.  
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Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, jak by mělo území MAS Horní Pomoraví v budoucnu 

vypadat, jak by měly subjekty v území spolupracovat. Respektuje přání a potřeby místních občanů.  

První verze struktury oblastí podpory byla vytvořena týmem pro přípravu strategie na základě 

provedených analytických kroků a zpracovaných nástinů opatření. Návrh oblastí podpory byl ověřen v 

pracovních skupinách. Následně byly vytvořeny popisy cílů. Byli určeni garanti (správci) jednotlivých 

cílů, kteří zpracovali návrhy popisů, které byly podrobeny vnitřnímu připomínkovému řízení. 

Přípravný tým jednotlivé cíle vzájemně porovnal, sjednotil jejich strukturu a úroveň detailnosti. Byl 

kladen důraz na vzájemnou provázanost cílů a jejich doplňkovost. Součástí tohoto procesu bylo také 

nastavení indikátorů, jimiž bude plnění cílů sledováno a hodnoceno.  

Grafické znázornění vztahů mezi vizí, oblastí podpory, cíli a indikátory je zobrazeno v následujícím 

obrázku. 
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1 

LZ 

Lidské zdroje  

4 

RO 

Rozvoj obcí  

3 

ZaŽP 

Zemědělství a 

životní prostředí  

2 

PaZ 

Podnikání a 

zaměstnanost 

5 

CRaKD 

Cestovní ruch a 

kulturní dědictví  

Horní Pomoraví je zdravým regionem po všech stránkách a život na jeho území je radostný, spokojený a v harmonii s přírodou. 

Region je ekonomicky prosperující s nízkou mírou nezaměstnanosti. Charakteristickým znakem regionu je jeho zemědělský charakter 

s důrazem na ochranu životního prostředí a prosperující regionální trh. 

Jedná se o území zajímavé a přitažlivé, plné turistů a zároveň bezpečné a atraktivní pro jeho obyvatele, kteří v něm chtějí žít, 

vychovávat zde své děti a také jeho obyvatelé mají dostatek pracovních příležitostí a prostoru pro originální a kreativní činnost. 

Horní Pomoraví je regionem učícím se, otevřeným vzdělávání a pečujícím o potřebné. 

 

Vize / 

Strateg

ické 

cíle 

Oblast 

specifick

ých cílů 

Specifick

é cíle 

1.1 Fungující a 

kvalitní školství 

1.2 Rozvinutý 

komunitní život 

1.3 Rozvinutá 

sociální síť a 

kvalitní péče o 

sociálně 

potřebné 

 

2.1 Ekonomicky silný 

region  

2.2 Silný pracovní 

potenciál  

 

3.1 Udržitelné 

zemědělství 

3.2 Zdravé životní 

prostředí 

4.1 Spokojený život 

obyvatel 

v obcích a 

kvalitní obecní 

infrastruktura 

4.2 Bezpečná 

doprava a 

dopravní 

dostupnost  

4.3 Osvícená místní 

politika, 

partnerství a 

spolupráce 

5.1 Rozvinutý a 

živý cestovní 

ruch 

5.2 Zachovalé 

kulturní 

dědictví 
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6.2 Popis opatření specifických cílů 

Oblast specifického cíle: 1. Lidské zdroje 

 

Specifický cíl: LZ 1.1 Fungující a kvalitní školství 

Cíl podporuje infrastrukturu v oblasti školství stejně jako doprovodné zázemí – vybavení, pomůcky, 

mobiliář. Dále je zaměřen na rozvoj sítě mateřských a základních škol se zvláštním zřetelem na 

zachování a rozvoj malotřídních škol a rozvoj a zakládání komunitních škol. Komunitní školy jsou 

vnímány jako inovativní prvek v oblasti vzdělávání. Součástí cíle je i podpora nových nástrojů péče o 

děti předškolního věku. 

Cíl zahrnuje také zvyšování kvality vzdělávání formou osobnostního i profesního rozvoje učitelů a 

lektorů a partnerství a spolupráci vzdělávacích a volnočasových institucí. 

 

Opatření: LZ 1.1.1 Moderní školská infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování školních objektů, a to jak budov, tak venkovních 

ploch. Zahrnuje stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, 

odstraňování ekologických zátěží na budovách) budov, ploch včetně rozvodů, elektroinstalace, 

vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také stavební výdaje na dílčí školské objekty – odborné 

učebny, venkovní učebny a hřiště včetně oplocení, další zázemí pro alternativní výuku, včetně 

doprovodných stravovacích zařízení. 

 

Aktivita: LZ 1.1.1.1 Úspora energií v objektech mateřských a základních škol  

Stavební výdaje na obnovu či modernizace budov směřujících ke snižování nákladů na provoz a 

především vytápění. Jedná se o zateplení stěn a střech, výměnu oken, dveří, rozvodů tepla a 

především technologií a management tepelných systémů, které povedou k snížení provozních 

nákladů.  

 

Aktivita: LZ 1.1.1.2  Rekonstrukce objektů mateřských a základních škol 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov základních škol, odborných učeben, venkovní učebny, oplocení 

objektů, školních zahrad, tělocvičen, školních hřišť 

 

Aktivita: LZ 1.1.1.3  Budování objektů mateřských a základních škol 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu objektů a doplnění stávajícího vybavení o nové prvky – např. 

školní zahrady, hřiště, další zázemí pro výuku či předškolní/mimoškolní činnost dětí/školáků. Aktivita 

se vztahuje také na alternativní objekty podporující inovativní přístupy ve vzdělávání či péči o děti do 

3 let. 

 

Opatření: LZ 1.1.2 Rozvoj zázemí pro školské i mimoškolní aktivity 

Opatření napomáhá vytvářet zázemí pro kvalitní předškolní a školní výchovu a vzdělávání. Zahrnuje 

pořízení vnitřního i venkovního mobilního vybavení (mobiliáře), informační a komunikační techniku 

pro zvyšování kvality výuky, nových didaktických pomůcek a nákup dalšího neinvestičního majetku 

spojeného se zvyšováním kvality a atraktivity vzdělání. Součástí opatření je i zajištění odborného 

personálu (rodilý mluvčí, kvalifikovaný pedagog, psycholog či logoped) a jejich potřebné dovzdělání. 

Opatření je zaměřeno na efektivní využívání zázemí škol i pro širokou veřejnost, využívání zařízení 

škol i v době mimo vyučování – podporuje fungování tzv. komunitních škol, škol zaměřených na 
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vybranou problematiku, např. environmentální problematiku (ekoškoly), přírodu (lesní školky), se 

zaměřením na sport apod. 

 

Aktivita: LZ 1.1.2.1  Podmínky a klima pro kvalitní vzdělávání 

Kvalitní vzdělávání velmi úzce souvisí a je ovlivňováno kvalitou úrovně klimatu nejen třídy, ale i celé 

školy. Vytvořit pozitivní klima třídy a školy je úkol nejen učitelů, ale i dalších odborníků v oblasti 

školství. Čím jsou děti a žáci mladší, tím je důležitější, aby atmosféra ve škole byla přívětivá a laskavá.  

K tomu je potřeba vytvořit zdatně odborný tým nejen učitelů, ale i dalších odborníků, zejména 

školního psychologa či výchovného poradce. 

 

Aktivita: LZ 1.1.2.2  Pořizování vybavení pro zvyšování kvality a atraktivity výuky a vzdělávání 

Aktivity zahrnují nákup vybavení, pomůcek, mobiliáře, software a hardware a drobného 

neinvestičního majetku jak pro školní, tak i pro předškolní vzdělávání. 

 

Aktivita: LZ 1.1.2.3  Inovace výuky cizích jazyků, technických a přírodovědných předmětů 

Aktivity zahrnují nákup vybavení, pomůcek, mobiliáře, software a hardware a drobného 

neinvestičního majetku pro vznik či modernizaci učeben pro technické a přírodovědné předměty. 

V souvislosti s modernizací učeben i zajištění školení učitelů a výměnu dobré praxe mezi učiteli 

v oblasti efektivního a snadného užívání učebních pomůcek a technologií. Součásti aktivity je i 

spolupráce škol při zjištění rodilého mluvčího a sdílení toho odborného personálu. 

 

Aktivita: LZ 1.1.2.4 Zajištění, sdílení a vzdělávání nepedagogických odborných pracovníků 

Pro kvalitní poskytování vzdělávání dětem a žákům v ZŠ a MŠ je nezbytná spolupráce 

s nepedagogickými odbornými pracovníky, jako asistent, logoped, psycholog, výchovný poradce, 

karierní poradce, sociální pedagog. Zajištění těchto odborníků je pro venkovské školy finančně a 

především organizačně náročné, proto je vhodná spolupráce škol při sdílení tohoto personálu. 

 

Opatření: LZ 1.1.3 Vzdělávání učitelů a lektorů a partnerství vzdělávacích institucí 

Opatření směřuje ke zvyšování profesních a osobnostních schopností učitelů a lektorů a zároveň 

k nacházení inovativních přístupů ve vzdělávání, jejich propagaci a osvětě. 

 

Aktivita: LZ 1.1.3.1  Profesní vzdělávání 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže a výměnné pobyty pro učitele a lektory. Podpora sdílení 

kvalifikovaných učitelů mezi školami (především na venkově v neúplných školách). 

 

Aktivita: LZ 1.1.3.2  Nové přístupy ve vzdělávání 

Aktivity podporující nové nástroje a přístupy ve vzdělávání. Jedná se o neinvestiční výdaje v rámci 

vývoje a pilotního odzkoušení nových metod výuky – např. přírodní, sportovní, jazykové. 

 

Aktivita: LZ 1.1.3.3  Partnerství vzdělávacích a volnočasových institucí 

Aktivity směřují k efektivní a fungující síti vzdělávacích a volnočasových institucí. Zahrnuje síťování, tj. 

úzkou spolupráci škol a možnosti přenosu know-how a také sdílení učitelů/lektorů v rámci těchto 

institucí i v rámci regionu. Podporuje vznik regionální databáze aktivních lektorů, kteří by byli 

využitelní v rámci spolupracující sítě škol a volnočasových institucí. 
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Také aktivity podporující spolupráci s odbornými regionálními centry, zaměřenými na řešení socio-

patologických problémů mládeže. 

 

Aktivita: LZ 1.1.3.4 Partnerství škol s aktéry trhu práce 

Aktivity a projekty vytvářející dlouhodobé a efektivní vazby mezi školami (výchovnými poradci) a 

aktéry trhu práce (zaměstnavateli, úřadem práce a středními školami), tak aby žákům poskytli 

dostatek informací a zkušeností o vhodném profesním směřování po skončení povinné školní 

docházky. Zahrnuje síťování, tj. úzkou spolupráci škol a aktérů trhu práce s možnosti přenosu know-

how, stáží, seminářů, exkurzi (pro učitele a žáky) a také sdílení učitelů/lektorů v rámci těchto institucí.  

 

Indikátory pro Specifický cíl: LZ 1.1 Fungující a kvalitní školství 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

Vybudovaná místa veřejného 
přístupu internetu  

Uvádí se počet míst (prostor, lokalita, 
místnost) 

170900 Gestor OP 
OPPK, 
JV 

Přírůstek kapacit pro vzdělávací 
aktivity  

Počet nově vzniklých míst pro školení 382125 Gestor OP OPPI 

Celková kapacita školicího 
střediska  

počet (maximální počet osob) 385300 Gestor OP OPPI 

Počet osob účastnících se 
školení/workshopů / ekologicky 
zaměřených veletrhů / spojených s 
prevencí rizik  

Počet osob účastnících se 
školení/workshopů/ekologicky zaměřených 

veletrhů/spojených s prevencí rizik. 
445000 Gestor OP ČR - PL 

Počet podpořených osob - 
neaktivní osoby ve vzdělávání či 
odborné přípravě (žáci,studenti a 
učni) 

Počet osob, které v rámci projektu získaly 
jakoukoliv formu podpory. 

74109 Gestor OP 
OPLZZ, 
OPPA, 
OPVK 

Počet podpořených osob - ostatní 
znevýhodněné skupiny 

Počet osob, které v rámci projektu získaly 
jakoukoliv formu podpory. Osoby s jiným 
znevýhodněním při vstupu na trh práce, 

než zahrnují výše uvedené kategorie (např. 
žáci se speciálními potřebami). 

74128 Gestor OP 
OPLZZ, 
OPPA, 
OPVK 

Počet úspěšně podpořených osob - 
neaktivní osoby ve vzdělávání či 
odborné přípravě (žáci, studenti a 
učni) 

Počet osob, u kterých soubor poskytnutých 
podpor splnil svůj předem definovaný účel 

v detailním členění. Ta část neaktivních 
osob, která se připravuje na výkon 

budoucího povolání (žáci základních a 
středních škol, studenti vyšších odborných 

a vysokých škol) 

74609 Gestor OP OPPA 

Počet úspěšně podpořených osob - 
ostatní znevýhodněné skupiny 

Počet osob, u kterých soubor poskytnutých 
podpor splnil svůj předem definovaný účel 

v detailním členění. Každá osoba, která 
obdržela podporu se započítává pouze 

jedenkrát. Osoby s jiným znevýhodněním 
při vstupu na trh práce, než zahrnují výše 

uvedené kategorie (např. žáci se 
speciálními potřebami). 

74628 Gestor OP OPPA 
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Vazba specifického cíle LZ 1.1 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

V oblasti školství kromě specificky zaměřené „Strategie území správního obvodu ORP Šumperk v 

oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, 

podpory podnikání a zaměstnanosti a infrastruktury pro veřejnou dopravu“ neexistuje na místní 

úrovni ucelený dokument zabývající se rozvojem vzdělávání a školství. Vše změní připravované Místní 

akční plány rozvoje vzdělávání pro SO ORP Šumperk a pro SO ORP Zábřeh.  

Na celostátní úrovni jsou pro tento specifický cíl tyto strategické dokumenty: 

- Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

- Akční plán podpory odborného vzdělávání (2008) 

- Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 

- Škola pro 21. Století – Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a 

komunikačních technologií ve vzdělávání 2009-2013 

Cíle těchto státních strategických dokumentů jsou plně v souladu s výše uvedeními opatřeními a cíli 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle LZ 1.1  

V oblasti vzdělávání dochází k významným inovacím při práci učitelů s moderními technologiemi 

během výuky, která v rámci implementace strategie povede v jednotlivých projektech k vyšším 

nákladům na pořízení moderních technologií pro výuku (laboratoře, interaktivní prvky, projektory, 

tablety aj.). Modernizace učeben a uplatňování nových technologií bude vyžadovat i stavební náklady 

nezbytné pro projekt. 

Velkou inspirací pro školy v našem regionu je duální model vzdělávání, který je uplatňován 

v Rakousku a Německu. Přestože tento model není zcela přenositelný, tak důraz na praxi a technické 

vzdělávání je inspiraci nejen pro střední školy, ale i pro základní školy mající zájem o dobrou 

Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání celkem – 
dětí, žáků 

Počet osob v počátečním vzdělávání - žáků 
přímo podpořených jako cílových skupin v 
rámci realizace projektu (žáci škol, školních 
zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. 

74114 Gestor OP OPVK 

Počet osob účastnících se 
vzdělávacích aktivit. 

Počet osob účastnících se vzdělávacích 
aktivit. 

Žen 
Mužů 

448000 
 

448001 
448002 

Gestor OP ČR-PL 

Počet projektů zaměřených na 
zvyšování dovedností a kvalifikací 

Počet projektů, jejichž náplní je zvyšování 
kvalifikace a dovedností v území 

ovlivněném projektem. Například projekty 
tvořící semináře, kurzy a rekvalifikace. 

440620 ČR, region ČR-PL 

Počet projektů zaměřených na 
rozvoj vzdělávacího systému 

Počet projektů, jejichž realizace napomůže 
rozvoji vzdělávání a vzdělávacího systému 

v území ovlivněném projektem. 
440630 ČR, region ČR-PL 

Počet osob účastnících se 

vzdělávacích aktivit. 

Počet osob účastnících se vzdělávacích 

aktivit. 
448000 Gestor OP ČR-PL 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcni-plan-podpory-odborneho-vzdelavani-2008
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-celozivotniho-uceni-cr-2007-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-pro-realizace-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-pro-realizace-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009
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uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce. Inovace v rámci projektu bude prostřednictvím 

spolupráce na stupních základního a středního vzdělávání a zároveň spolupráce se zástupci 

regionálních zaměstnavatelů. Modernizace (stavební úpravy, pořízení vybavení) odborných učeben za 

účelem rozvoje klíčových kompetencí v rámci odborných předmětů, přírodních věd s cílem přiblížení 

vzdělávání potřebám trhu práce. Vhodným doplňkem modernizace škol s vazbou na trh práce jsou 

Job burzy, které směřují k neformálnímu propojení základního a dalšího vzdělávání s regionálním 

trhem práce. Jedná se o informační, vzdělávací poradenské akce zahrnující prezentaci regionálních 

zaměstnavatelů/podnikatelů a možnosti inspirace při volbě povolání. 

 

Specifický cíl: LZ 1.2 Rozvinutý komunitní život 

Cíl napomáhá vnímání regionu, jako území pro radostný a spokojený život a atraktivní pro mladé 

rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. 

Cíl podporuje infrastrukturu včetně venkovních ploch a doprovodné zázemí – vybavení, pomůcky, 

techniku, mobiliář v oblasti spolkové a volnočasové činnosti. 

V rámci cíle budou podporována opatření směřující k doplnění sportovního, kulturního a 

volnočasového vybavení – dětská hřiště, sportovní / multifunkční hřiště, sportovní/ kulturní areály. 

Dále je cíl zaměřen na „aktivizaci“ lidských zdrojů - vzdělávání leaderů a vedoucích spolků, aktivity 

zapojování mládeže do činnosti spolků, využití znalostního a dovednostního potenciálu seniorů. 

 

Opatření: LZ 1.2.1 Moderní volnočasová infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování volnočasových objektů (klubovny, sportovní 

areály, sportoviště, tělocvičny, spolkové domy, hřiště, apod...), a to jak budov, tak venkovních ploch. 

Zahrnuje stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch 

včetně rozvodů, elektroinstalace, vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také stavební výdaje na 

dílčí volnočasové objekty. 

 

Aktivita: LZ 1.2.1.1  Rekonstrukce volnočasových objektů 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov, ploch, areálů, hřišť včetně nezbytné doprovodné infrastruktury. 

 

Aktivita: LZ 1.2.1.2  Budování volnočasových objektů 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu objektů a doplnění stávajícího vybavení o nové prvky. 

 

Opatření: LZ 1.2.2 Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity 

Opatření napomáhá vytvářet zázemí pro atraktivní a plnohodnotné trávení volného času. Zahrnuje 

pořízení vnitřního i venkovního mobilního vybavení (mobiliáře), informační a komunikační techniky. 

 

Aktivita: LZ 1.2.2.1  Pořizování vybavení pro volnočasovou a spolkovou činnost 

Aktivity zahrnují nákup vybavení, pomůcek, mobiliáře, software a hardware a drobného 

neinvestičního majetku, techniky pro údržbu spolkového majetku. 

 

Opatření: LZ 1.2.3 Vzdělávání a motivace leaderů a vedoucích spolků, motivace zapojování 

mládeže do činnosti spolků 

Opatření směřuje ke zvyšování atraktivity práce v rámci volnočasových aktivit. Opatření aktivizuje 

občany pro spolkovou práci v rámci regionu – se zaměřením na mládež a seniory. 
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Aktivita: LZ 1.2.3.1 Vzdělávání a motivace leaderů a vedoucích spolků. 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže pro vedoucí spolků na regionální úrovni. Aktivity zapojování také 

mládeže a aktivních seniorů do spolkové činnosti v roli vedoucích spolků a osob organizujících 

volnočasové akce – jednorázové i opakované. 

 

Aktivita: LZ 1.2.3.2 Zapojování mládeže do činnosti spolků 

Aktivity podporující zapojování mládeže do činnosti spolků 

 

Aktivita: LZ 1.2.3.3 Prezentace a spolupráce spolkové činnosti 

Vytváření možností pro setkávání a prezentaci spolků – výměna zkušeností, příkladů dobré praxe, 

navazování kontaktů. Zahrnuje také přenos informací a propagaci aktivit obcí regionu. 

Mapování spolků a jejich činnosti v obcích – tvorba databází/brožur. 

 

Opatření: LZ 1.2.4 Rozvoj komunitního života v obci 

Opatření směřuje k prohloubení pocitu občana obce regionu – zvýšení regionálního patriotismu a 

vlastního zapojení se do života v obecní komunitě. 

 

Aktivita: LZ 1.2.4.1  Zakládání venkovských komunitních škol jako center vzdělávání i 

volnočasových aktivit 

Aktivity zahrnují činnosti spojené s faktickým založením komunitních škol. Aktivita zahrnuje také 

vzdělávání obecních koordinátorů a propojení volnočasových aktivit a aktivního občanství v rámci 

obce – podpora veřejných projednávání (řešit společné problémy společně), podpora komunitního 

plánování, osvěta členů zastupitelstev. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: LZ 1.2 Rozvinutý komunitní život 
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Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
 

Využití 

Počet dostupných 
integračních programů 
zaměřených na sociálně 
vyloučené romské 
komunity 

Počet dostupných 
integračních programů 
zaměřených na sociálně 

vyloučené romské komunity 

75715 Gestor IOP není uvedeno 

Počet podpořených 
nových podnikatelských 
záměrů v oblasti sociální 
ekonomiky 

Počet podpořených nových 
podnikatelských záměrů v 
oblasti sociální ekonomiky 

75801 Gestor IOP není uvedeno 

Počet mikroprojektů 
zaměřených na rozvoj 
spolupráce 

Počet mikroprojektů 
zaměřených na rozvoj 

spolupráce mezi komunitami 
na obou stranách hranice, se 

zaměřením na společné 
zlepšování kulturních, 

sociálních a ekonomických 
vztahů. 

440350 Gestor OP není uvedeno 

Investičně připravené 
podnikatelské plochy a 
objekty 

Plocha nových kapacit 
vzniklých podporou v tis. m2 

382115 Gestor OP OPPI 

Podíl účastníků 
jednotlivých akcí dalšího 
vzdělávání k celkovému 
počtu obyvatel ve věku 
25-64 let 

Celkový počet účastníků 
jednotlivých akcí dalšího 
vzdělávání k celkovému 

počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel ve věku 25-64 let. V 

%. 

60351 Gestor OP OPVK 

Podíl žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
začleněných do 
integrovaných tříd na 
celkovém počtu žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Podíl žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

začleněných do 
integrovaných tříd na 

celkovém počtu žáků se 
speciálními vzdělávacími 

potřebami. V %. 

060402 Gestor OP OPVK 

Počet projektů v oblasti 
kultury a volnočasových 

aktivit podporujících 
spolupráci příhraničních 

společenství 

Počet projektů v oblasti 
kultury a volnočasových 

aktivit podporujících 
spolupráci příhraničních 

společenství. 

440310 Gestor OP ČR-PL 

Počet mikroprojektů 
zaměřených na rozvoj 

spolupráce 

Počet mikroprojektů 
zaměřených na rozvoj 

spolupráce mezi komunitami 
na obou stranách hranice, se 

zaměřením na společné 
zlepšování kulturních, 

sociálních a ekonomických 
vztahů. 

440350 Gestor OP není uvedeno 
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Vazba specifického cíle LZ 1.2 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Výše uvedené opatření a aktivity v rámci specifického cíle LZ 1.2 vychází ze základních národních 

dokumentu vztahujících se ke vzdělávání, ale mající vazbu na zájmové a neformální vzdělávání 

v rámci komunitního života. Jedná se o dokumenty jako Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

či Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015. Aktivní a inkluzivní komunitní život obce je z nejlepších 

prevenci sociálního vyloučení, které je na národní úrovni řešeno Strategií sociálního začleňování 

2014-2020.  

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle LZ 1.2 

Moderní nástroje rozvoje komunitního života na venkově vychází ze zahraniční i tuzemské práce, 

která z nezbytnosti udržitelnosti a efektivního využívání zdrojů a zařízení vede k integraci a 

multifunčnosti. Díky tomu na českém, švédském či finském venkově dochází k vzniku komunitních 

škol plnící více funkcí než jen základního vzdělávání. Obdobně integrují více funkcí a zájmových 

skupin i komunitní centra, která vychází z principů komunitní sociální práce a vedou k sociální inkluzi, 

vzdělávání, rozvoji kulturního života aj. 

Konkrétněji lze komunitní školy, definovat jako školu, která je otevřená. V obcích vykonává kvalitní 

vzdělávací i výchovnou funkci s propojením na funkci komunitního, společenského, kulturního a 

volnočasového centra. Škola je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky přirozeným 

způsobem do života komunity zapojuje. Je orientována na rozvoj měkkých dovedností, pro-sociálního 

jednání a posilování občanských postojů žáků. 

Komunitní centra lze definovat jako otevřené místo pro všechny členy místní komunity, které jím 

nabízí rozvoj jejich kompetencí, společnou zábavu, vzdělávání, a to vše na základě jejich rozhodnutí a 

přání. Komunitní centru tak vede k aktivizaci, participaci, inkluzi místní komunity pod vedením 

odborného sociálního pracovníka, proto je tato inovace včleněna i pod specifický cíl LZ 1.3, kde je 

opatření LZ 1.3.5. podporující vznik a rozvoj komunitních center v přímé vazbě na sociální inkluzi.  

Počet žen účast. akcí 

kult./sport./společ. 

charakteru 

Počet žen, které se účastní 

akcí kulturního, sportovního 

nebo společenského 

charakteru. Například 

setkání, sportovní turnaje a 

další akce. 

449001 ČR, region ČR-PL 

Počet mužů účast. akcí 

kult./sport./společ. 

charakteru 

Počet mužů, kteří se účastní 

akcí kulturního, sportovního 

nebo společenského 

charakteru. Například 

setkání, sportovní turnaje a 

další akce. 

449002 ČR, region ČR-PL 

Počet obyvatel ve 
společném vzdělávání 

Počet obyvatel účastnících se 
společného vzdělávání a 

kursů 
440600 

Gestor OP, 

Region 

(kraj) 
není uvedeno 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-celozivotniho-uceni-cr-2007-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-socialniho-zaclenovani-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-socialniho-zaclenovani-2014-2020


12 
 

 

Specifický cíl: LZ 1.3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné  

Cílem je kvalitní sociální síť umožňující pomoc potřebným. 

V rámci cíle je kladen důraz na spokojenost obyvatel regionu, zajištění péče, která umožňuje co 

nejvíce samostatný život sociálně potřebným a v případě potřeby pak kvalitní odbornou péči. V rámci 

cíle je podporován „aktivní život“ sociálně potřebných, včetně vzdělávání a využití jejich volného 

času, dovednostního a vědomostního potenciálu pro rozvoj komunity. 

Specifickým cílem pro některé obce a města je rozvoj aktivit směřujících k sociální inkluzi a práci se 

sociálně vyloučenými a ohroženými sociálním vyloučením.  

Cíl podporuje infrastrukturu v oblasti sociální péče stejně jako doprovodné zázemí – vybavení, 

pomůcky, mobiliář.  

Cílem je poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb zahrnující poradenské služby a také 

dobrovolnické služby. 

 

Opatření: LZ 1.3.1 Moderní infrastruktura pro sociální služby 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování objektů pro poskytování a zajištění sociálních 

služeb (vč. doplňkových a nad rámec zákona), a to jak budov, tak venkovních ploch. Zahrnuje 

stavební výdaje na obnovu či modernizaci budov, ploch, včetně rozvodů, elektroinstalace, vytápění a 

sociálního zařízení. Součástí jsou také stavební výdaje na vnitřní i venkovní vybavení (mobiliář), 

hardware a software, informační a komunikační technologie pro zvyšování kvality služeb a péče o 

klienty sociálních služeb. 

 

Aktivita: LZ 1.3.1.1  Obnova a rekonstrukce objektů pro sociální služby 

Aktivity zahrnují obnovu a rekonstrukci budov sloužící jako zázemí pro poskytování sociálních služeb, 

včetně objektů, které jsou využívány pro trávení volného času sociálně potřebných, sociálně slabých, 

sociálně vyloučených či seniorů. 

 

Aktivita: LZ 1.3.1.2  Výstavba objektů pro sociální služby 

Aktivity zahrnují výstavbu nových objektů pro poskytování sociálních služeb (vč. doplňkových a nad 

rámec zákona) a sociálního bydlení. Projekty mohou obsahovat doplnění stávajícího vybavení o nové 

prvky – např. zahrady, hřiště, další zázemí pro volnočasovou či vzdělávací. 

 

Aktivita: LZ 1.3.1.3 Vybavení objektů pro sociální a doplňkové služby 

Aktivity zahrnují pořízení a doplnění stávajícího zázemí o nové vybavení a prvky, které jsou nezbytné 

pro zajištění kvalitních služeb pro osoby v nouzi, imobilní, nemohoucí a jiné vyžadující sociální služby.  

 

 

Opatření: LZ 1.3.2 Kvalitní sociální služby 

Opatření zajišťující poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby potřebné dle zákona o 

sociálních službách či nad jeho rámec. Jedná se především o služby pro seniory, osoby v nouzi či tísní, 

osoby či komunity sociálně vyloučené či ohrožené. 

  

Aktivita: LZ 1.3.2.1 Poskytování terénních sociálních služeb  

Aktivity realizované prostřednictvím terénních programů podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 
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sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení v přirozeném sociálním prostředí (rodina, 

domácnost klienta, v práci, na ulici či v komunitě). Aktivity omezující rizika spojená s životem na okraji 

společnosti (užívání omamných psychotropních látek, život bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách aj.). 

 

Aktivita: LZ 1.3.2.2  Sociálně aktivizační služby 

Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nejen tyto cílové skupiny zajišťují podporu pro 

nezaopatřené děti, rodinu, samoživitelky, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při 

obnově svých základních funkcí (bezpečí, prostor pro vzdělávání, vedení domácnosti, finanční 

gramotnost, respekt k autoritě). Poskytování služeb v domácím prostředí rodiny a vycházející z 

individuálních potřeb klienta či rodiny. 

 

Aktivita: LZ 1.3.2.3  Sociální prevence a nízkoprahové služby 

Projekty zajišťující dlouhodobé poskytování služeb pro osoby dlouhodobé nebo okamžité životní 

situaci vyžadující pomoc, jako je hrozba násilím, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, 

dlouhodobá nezaměstnanost či jiné závažné událostí, které mohou člověka vylučovat z běžného 

života společnosti. Zajištění nízkoprahových služeb a volnočasových aktivit (vč. doučování) pro děti a 

mládež ohroženou sociálně-patologickými jevy a to jak ambulantní (NZDM) tak terénní (streetwork) 

formou. 

Aktivita: LZ 1.3.2.4  Alternativní a doplňkové činnosti vedoucí k sociální inkluzi 

Aktivity mimo zákon o sociálních službách nezbytné pro efektivní činnosti směřující k sociální inkluzi. 

Inovativní aktivity související s prevencí kriminality, sociálním bydlením, kvalitou bydlení (prevence 

šíření chorob a škůdců), vzděláváním či koordinací aktérů sociální inkluze (např. domovník, kamerové 

systémy, zabezpečení škol, asistent prevence kriminality, asistent městské policie, komunitní 

koordinátor). 

Aktivita: LZ 1.3.2.5 Poskytování doplňkových služeb 

Aktivity zajišťující poskytování doplňkových kvalitních a dostupných služeb pro osoby potřebné – 

např. rozvoz obědů, dovoz k lékaři další terénní služby. 

 

Opatření: LZ 1.3.3. Zdravotní péče, prevence a spolupráce 

Opatření zahrnuje poskytování zdravotní péče, poradenství, informovanost, preventivní a základní 
péče, spolupráce zdravotních institucí (lékaři, pojišťovny, Státní zdravotní ústav, hygienici,…) 
s veřejnou správou, podnikateli i občanským zkvalitnění zdravotní péče včetně péče následné a 
návazné, nové metody v zajištění zdravotní péče, péče o chronicky nemocné a tělesně či duševně 
postižené. 
 
Aktivita: LZ 1.3.3.1  Síť dostupné zdravotní péče 

Zajištění lékařských ordinací ve venkovských obcích včetně modernizace a zkvalitnění zdravotní péče 
s vazbou na sociální služby o nemohoucí, chronicky a duševně nemocné. Využívání moderních metod 
zajištění zdravotní péče jako je využití internetu, nových metod diagnostiky, mobilní služby.  
 
Aktivita: LZ 1.3.3.2 Prevence a spolupráce 

Aktivity zaměřené na předcházení zdravotním rizikům, informovanost společnosti, a rozvíjení a 
podpora zdravého životní stylu (výživa, pohybové aktivity, omezení rizik). Zajištění prevence a 
omezení zdravotních rizik ve spolupráci zdravotních institucí (lékaři, pojišťovny, hygienici,…) 
s veřejnou správou a občanskou společností. Rozvoj spolupráce a služeb s poskytovateli sociálních 
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služeb či osobami pečujícími o osobu blízkou v domácím prostředí. Prevence před drogovou závislostí 
(drogy, ale i kouření, alkoholismus) formou informování veřejnosti a podporou preventivních 
opatření (sportovních a kulturních aktivit) občanského či veřejného sektoru.  
 

 

Opatření: LZ 1.3.4. Aktivní stáří 

Opatření zahrnuje volnočasové aktivity seniorů, projekty aktivizující seniory – např. univerzita třetího 

věku. Aktivity zaměřené na vzdělávání seniorů 

 

Aktivita: LZ 1.3.4.1 Vzdělávání seniorů 

Aktivity poskytující vzdělávání – semináře, kurzy, exkurze, univerzita třetího věku.  

 

Aktivita: LZ 1.3.4.2 Aktivizace seniorů 

Aktivity využívající potenciál seniorů pro práci v komunitě – předávání znalostí, dovedností, 

mezigenerační aktivity. 

 

Opatření: LZ 1.3.5. Vznik a rozvoj komunitních center 

Opatření zahrnuje zakládání, rozvoj a provoz komunitních center (tzn. investice i provoz), které na 

pomezí sociálních služeb a práce se sociálně slabými pomáhají k integraci skupiny/komunity do 

společnosti.  

 

Aktivita: LZ 1.3.5.1 Komunitní centra 

Aktivity zaměřené na zakládání komunitních/poradenských center. Instituce, které poskytují 

dlouhodobou pomoc sociálně potřebným/komunitě. Funkci komunitního centra mohou naplňovat 

některé z již existujících budovy v obci (škola, fara, kulturní dům, sokolovna, knihovna aj.), ve kterých 

vznikne prostor a zázemí pro práci s komunitou osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním 

vyloučením. Komunitní centru musí provozovat odborně způsobilí sociální pracovník. 

 

Aktivita: LZ 1.3.5.2 Služby komunitního centra 

Aktivity spojené s poskytováním poradenských / terénních služeb osobám sociálně potřebným neboli 

sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením (matky s dětmi v nouzi, alkoholici, dlouhodobě 

nezaměstnaní, nezaopatřené děti, drogově závislí, propuštění z výkonu trestu apod.) zajišťuje sociální 

pracovník společně s dobrovolníky z komunity. Aktivity mimo zákon o sociálních službách nezbytné 

pro přirozenou činnost komunitního centra, tzn. aktivizace komunity či členů, aktivní participace 

komunity (na činnostech a rozhodování), spolupráce komunity s místními aktéry či veřejností aj. 

 

Opatření: LZ 1.3.6. Dobrovolnictví 

Činnosti spojené s poskytováním dobrovolnické práce ve prospěch sociálních služeb. Opatření je 

zaměřeno na budování sítě dobrovolníků a zajištění podmínek pro jejich činnost, vč. jejich vzdělávání. 

 

Aktivita: LZ 1.3.6.1 Dobrovolnické práce 

Aktivity spojené s poskytováním dobrovolnické práce v oblasti sociálních služeb. Budování zázemí pro 

dobrovolnickou činnost – pořízení nezbytného vybavení 

 

Aktivita: LZ 1.3.6.2 Vzdělávání dobrovolníků 
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Aktivity vzdělávání, odborného růstu osob, které by chtěly působit jako dobrovolníci. Přenos znalostí 

a zkušeností, příklady dobré praxe, spolupráce. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: LZ 1.3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

Počet podpořených 
pracovních míst pro 

znevýhodněné skupiny - 
celkem 

Počet podpořených pracovních míst 
pro sociálně znevýhodněné skupiny 

074400 
MPSV, 

Gestoři OP 
není uvedeno 

Počet úspěšně podpořených 
osob - zdravotně 

znevýhodnění 

 Počet osob, u kterých soubor 
poskytnutých podpor splnil svůj 

předem definovaný účel v detailním 
členění. Jedná se o fyzické osoby, 
které jsou  a) orgánem sociálního 

zabezpečení uznány plně 
invalidními,  b) orgánem sociálního 

zabezpečení uznány částečně 
invalidními, c) rozhodnutím úřadu 

práce uznány zdravotně 
znevýhodněnými. 

074627 Gestor OP OPPA 

Počet úspěšně podpořených 
osob - ostatní znevýhodněné 

skupiny 

Počet osob, u kterých soubor 
poskytnutých podpor splnil svůj 

předem definovaný účel v detailním 
členění. Osoby s jiným 

znevýhodněním při vstupu na trh 
práce, než zahrnují výše uvedené 

kategorie. 

074628 Gestor OP OPVK 

Počet úspěšně podpořených 
osob - menšiny 

Počet osob, u kterých soubor 
poskytnutých podpor splnil svůj 

předem definovaný účel v detailním 
členění. Menšiny - skupiny osob, 

které se určitým znakem 
(národností, náboženstvím, 

jazykem, kulturními zvyky apod.) 
odlišují od ostatních občanů státu, 
což je znevýhodňuje v přístupu ke 

zdrojům a na trh práce. 

074625 Gestor OP OPPA 

Míra kvality vzdělávání                                   

Podíl osob (úspěšně podpořených 
osob z projektů) v zaměstnání na 
pracovním místě odpovídajícím 

typu absolvovaného studia nebo 
pokračujících ve vzdělávání ve 

stejném oboru min. 6 měsíců po 
ukončení podpory na celkovém 

počtu podpořených  - v procentech  
(Evaluační studie). V %. 

076300      Gestor OP OPPA 
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Vazba specifického cíle LZ 1.3 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

V oblasti sociálních služeb existuje na území MAS Horní Pomoraví řada komunitních plánů, které byly 

podkladem pro jednání pracovních skupin, analytickou a návrhovou část Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví. Konkrétně se jedná o Komunitní plán sociálních 

služeb pro ORP Šumperku z roku 2014, Komunitní plán sociálních služeb pro Hanušovicko z roku 2014 

(území POÚ Hanušovice) a Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Zábřeh aktualizovaný v roce 

2015.  

Z pohledu krajské samosprávy je nejdůležitějším strategickým dokumentem pro oblast sociální a 

návazných služeb „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 

2017“ jehož cíle jsou stejné, jako cíle této strategie.  

Na celostátní úrovni je důležitý soulad našeho specifického cíle LZ 1.3 s Národním akčním plánem 

podporující pozitivní stárnutí 2013-2017, se Strategii sociálního začleňování 2014-2020 a 

dokumentem Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Výše 

uvedená opatření spadající pod specifický cíl LZ 1.3 jsou plně v souladu s obsahem těchto 

celostátních strategických dokumentů. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle LZ 1.3 

V oblasti modernizace infrastruktury pro poskytování sociálních služeb byla v ČR realizována řada 

projektu, ale nenašli jsme žádný venkovský inovativní či integrující projekt. V městech jako Šumperk 

byla realizována řada projektů integrujících řadu sociálních služeb.  

Komunitní škola v Bohdíkově díky dlouhodobým aktivitám v oblasti zájmového vzdělávání v roce 

2014 zahájila činnost univerzity třetího věku, kterou zajišťuje ve spolupráci s Akademii Jana Amose 

Komenského v Šumperku. 

Alternativní sociální služby 

Počet sociálních služeb, respektive 
zařízení sociálních služeb, která 

vzniknou díky podpoře 
transformace vybraných 

pobytových zařízení. Zejména se 
jedná o následující druhy sociálních 

služeb: chráněné bydlení, domov 
pro osoby se zdravotním 

postižením, domov se zvláštním 
režimem, týdenní stacionář, denní 
stacionář, centrum denních služeb, 

osobní asistence, pečovatelská 
služba, tísňová péče, průvodcovské 

a předčitatelské služby, podpora 
samostatného bydlení 

a odlehčovací služby, respektive 
zázemí pro tyto služby.  

075711 Gestor OP IOP 

Počet nových sociálních 
služeb a aktivit 

Počet zařízení sociálních služeb, v 
nichž jsou poskytovány sociální 

služby (především služby sociální 
prevence) a další aktivity ve 

prospěch sociálně vyloučených 
příslušníků romských lokalit.  

075712 Gestor OP IOP 
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Charita Opavsko před několika lety společně s místními organizacemi seniorů realizovali projekt 

zaměřený na vzájemnou meziseniorskou pomoc postavenou na dobrovolnické bázi, který nesl jméno 

„Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků“. Obdobný projekt by 

byl velmi prospěšný pro periferní oblasti v našem území MAS, kde poptávka po sociálních službách 

není pro poskytovatel dostatečná pro hospodárné zajištění služeb. 

 

Oblast Specifického cíle: 2. Podnikání a zaměstnanost 

 

Specifický cíl: PaZ  2.1  Ekonomicky silný region 

Cílem je dosažení stavu, kdy bude Horní Pomoraví ekonomicky silným a prosperujícím regionem 

s fungujícím regionálním trhem. Region bude podporovat malé živnostníky, řemeslníky, malé a 

střední podnikání a místní produkci a její odbyt. 

 

Opatření:PaZ 2.1.1 Posilování podnikatelského prostředí 

Budování prostředí, které napomůže rozvoji podnikání stávajících živnostníků, řemeslníků a středních 

podnikatelů a umísťování firem nových investorů. Vytváření podmínek pro diverzifikaci podnikání, 

podpora inovací a originálních podnikatelských nápadů, podpora spolupráce a komunikace. 

 

Aktivita:PaZ 2.1.1.1  Příprava prostor a ploch pro podnikání 

Budování infrastruktury pro umísťování podnikatelských aktivit v území (průmyslové zóny, ale také 

objekty pro služby či řemeslnou činnost živnostníků, pro prodej). Využití a sanace brownfields. 

Budování a obnova sítí technické infrastruktury, výstavba a obnova obslužných komunikací pro 

podnikání, vodohospodářská infrastruktura, parkoviště apod. 

 

Aktivita:PaZ 2.1.1.2  Podpora a rozvoj drobného, malého a středního podnikání 

Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozoven včetně nezbytného zázemí pro 

zaměstnance – tj. výdaje na stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky 

základní technická infrastruktura ve vztahu k provoznímu příslušenství. Dále i úprava povrchů v 

areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové 

hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně v souvislosti s projektem). Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k 

zakládání a rozvoji mikropodniků, montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu 

způsobilého k užívání, nákup základního nábytku v souvislosti s projektem, nákup nezbytné výpočetní 

techniky v souvislosti s projektem (hardware, software). 

 

Aktivita:PaZ 2.1.1.3 Podpora sociálních, odpovědných a komunitních podniků 

Odpovědné podnikání ať už sociálně, eviromentálně či jinak zaměřené odpovědné podnikání přispívá 

k řešení nejenom hospodářských místních problémů, proto vyžaduje podporu nejen při investicích do 

stavebních úprav, pořízení vybavení (nábytek či výrobní technologie, ICT viz aktivita 2.1.1.2), ale i 

vzděláváním, osvětou o odpovědném podnikání a spolupráci mezi těmito podnikateli a ostatními 

regionálními aktéry. 

 

Opatření: PaZ 2.1.2 Prezentace místní produkce, spolupráce a inovace 

Rozvoj regionálního trhu prostřednictvím prezentace místní produkce, podpory místních firem a 

jejich spolupráce. Vytváření prostředí pro inovace a originální podnikatelské nápady. 
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Aktivita: PaZ 2.1.2.1 Prezentace místní produkce 

Aktivity zaměřené na prezentaci místních výrobků a služeb. Zahrnuje také systém regionálního 

značení produktů. Tvorba místního inzertního systému a dalších systémů podporujících místní 

výrobce (prodej ze dvora, farmářské trhy, veletrhy) a poskytovatele služeb. 

 

Aktivita: PaZ 2.1.2.2 Spolupráce a inovace 

Aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci mezi podnikateli, ale také mezi podnikateli a veřejným 

sektorem a neziskovými subjekty. Jako je realizace společných projektů, setkání či zřízení nových 

subjektů za účelem podpory zaměstnanosti, podnikání či zajištění veřejně prospěšných služeb. Dále 

PPP projekty (public, private, partnership). Aktivity podporující inovace a originální podnikatelské 

nápady. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: PaZ 1.3 Ekonomicky silný region 
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Vazba specifického cíle PaZ 2.1 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k podpoře podnikání a lepšímu uplatnění 

nezaměstnaných je Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své 

návrhové části B.1.2 obsahuje prioritu C) Ekonomika a inovace, která je plné souladu s výše 

uvedeným specifickým cílem PaZ 2.1. 

Důležitým krajským dokumentem podporující rozvoj a modernizaci podnikání je Regionální inovační 

strategie, která ve své strategické části B. obsahuje obdobné aktivity jako specifický cíle PaZ 2.1. 

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 vydaná Ministerstvem průmyslu a 

obchodu obsahuje identické strategické priority jako jsou uvedené specifickém cíli PaZ. 

Ve vztahu k revitalizaci brownfieldů a vzniku ploch pro podnikání jsou hlavním dokumentem územní 

plány obcí, které stanovují limity a podmínky pro realizaci takových to projektů. Dle místního šetření 

každý větší obce má ve svém katastru a územním plánu připravenou plochu pro podnikání. Výše 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

OP PI prioritní osa - inovace 
Celkový počet podpořených 
projektů za programy OP PI 

491404 
Gestor NRP 

a OP 
není 

uvedeno 

OP PI prioritní osa - prostředí pro 
podnikání a inovace 

Celkový počet podpořených 
projektů za programy OP PI 

491405 
Gestor NRP 

a OP 
není 

uvedeno 

OP PI prioritní osa - služby pro 
rozvoj podnikání 

Celkový počet podpořených 
projektů za programy OP PI 

491406 
Gestor NRP 

a OP 
není 

uvedeno 

Míra registrované 
nezaměstnanosti v jednotlivých 
regionech 

Míra nezaměstnanosti odvozená z 
dat registru uchazečů o zaměstnání 

na úřadech práce (stavy na konci 
období nebo roční průměr) v 

regionech NUTS 2 nebo NUTS 3. V 
%. 

311400 MPSV, ČSÚ 
není 

uvedeno 

Průměrná měsíční mzda v sektoru 
MSP 

Průměrná hrubá měsíční nominální 
mzda zaměstnance sektoru MSP v 

Kč 
381000 ČSÚ 

není 
uvedeno 

Podíl inovujících ekonomických 
subjektů v podnikatelském 
sektoru 

Podíl firem s inovací produktu nebo 
procesu v % 

381611 ČSÚ OPPI 

Počet podpořených 
podniků/institucí MSP 

Podpořeným podnikem se rozumí 
existující ekonomický subjekt 

uvedený v Registru ekonomických 
subjektů ČSÚ a patřící podle 

příslušné legislativy mezi malé a 
střední podniky (MSP) podpořených 

přímo aktivitami v projektu. 

381800 Gestor OP OPPI 

Počet mikroprojektů zaměřených 
na rozvoj spolupráce 

Počet mikroprojektů zaměřených na 
rozvoj spolupráce mezi komunitami 

na obou stranách hranice, se 
zaměřením na společné zlepšování 

kulturních, sociálních a 
ekonomických vztahů. 

440350 Gestor OP 
není 

uvedeno 

Počet projektů na snižování 
izolace 

Počet podpořených projektů 
snižujících izolaci obyvatelstva 

zlepšením přístupu k dopravě, ICT, 
sítím a službám 

440400 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podpory-malych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020
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uvedené opatření PaZ 2.1.1.1  zaměřené na revitalizaci brownfieldů jsou plně v souladu s Národní 

strategii regenerace brownfieldů.  

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle PaZ 2.1 

Inspirací pro implementaci specifického cíle PaZ 2.1 je postupná obnova opuštěných kasáren ve 

městě Staré Město a společnost PRO-BIO, která se umístila na 3. místě v kategorii TOP odpovědná 

malá firma ČR za rok 2014 (vítěz krajského kola soutěže Odpovědná firma roku 2014 za Olomoucký 

kraj). Tento místní bio producent uspěl především svým přístupem, jakým podporuje život lidí v 

regionu, kde působí. Porota soutěže Odpovědná firma ocenila, že se firmě úspěšně daří zvyšovat 

zaměstnanost v okolí Starého Města pod Sněžníkem, kde je nejvyšší nezaměstnanost v celém 

Olomouckém kraji. 

Inspirací v oblasti podpory a rozvoje malého a středního podnikání je vznik brašnářského a 

sedlářského výroby díky finanční podpoře MAS Horní Pomoraví (PRV, LEADER), která vznikla v garáži 

k sebe-zaměstnání pana Lubomíra Jelínka a nyní zaměstnává několik brašnářů. Jedná se o jedinečnou 

výrobu s vysokou přidanou hodnotou, která je vlastní pro venkov. 

Integračním nástrojem pro spolupráci drobných podnikatelů je značka Jeseníky originální produkt, 

která se dlouhodobě stará o prezentaci a uplatnění místní produkce. Značka Jeseníky originální 

produkt funguje více jak pět let a sdružuje více jak 100 výrobců a mimo jiné podněcuje spolupráci a 

inovace. Inovací ve spolupráci podnikatelů je projektový záměr místní drobných producentů a žen na 

rodičovské na vytvoření společné „testovací“ provozovny na produkci místní potravin (zavařeniny, 

lektvarů, sýrů a jiných pokrmů), ve které by si ženy na rodičovské či začínající podnikatelé mohli zkusit 

své podnikatelské záměry a recepty a díky provozovně splňující hygienické a jiné předpisy mohli 

prodávat na farmářských trzích či ze dvora. 

 

Specifický cíl: PaZ 2.2 Silný pracovní potenciál  

Cílem je zkvalitnění potenciálu pracovních sil v regionu, napomáhání střetu poptávky po pracovní síle 

s odpovídající nabídkou vzdělaných a zručných lidí, případně střetu poptávky trhu s nabídkou 

místních řemeslníků či poskytovatelů služeb. 

V rámci cíle je kladen důraz na zaměstnatelnost pracovních skupin se ztíženou pozicí na trhu práce a 

nezaměstnaných a využití možnosti alternativních řešení potřeb zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

 

Opatření: PaZ 2.2.1 Uplatnění osob se zhoršenou pozicí na trhu práce 

Podpora vstup či návrh osob se zhoršeným postavením na trhu práce (specifické cílové skupiny 

definované zákonem o zaměstnanosti, např. osoby s nízkým vzděláním, osoby ve věku 50+, osoby se 

zdravotním omezením, matky po mateřské dovolené, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní aj.), a to 

formou motivačních, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a zprostředkování praxe, stáže, zaměstnání 

a prostupné zaměstnání v opodstatněných případech. 

 

Aktivita: PaZ 2.2.1.1 Zlepšení postavení na trhu práce 

Mapování poptávky po zaměstnancích, službách a podnikatelských aktivitách a následně vytváření 

provázanosti na nabídku pracovních sil a vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit. Ke zlepšení postavení 

ohrožených osob na trhu práce vede komplexní a individuální poradenství (motivační, bilanční, 

finanční, dluhové aj.), vzdělávání, rekvalifikace, praxe, stáže, mentoring v místních firmách a 

organizacích (včetně kompenzace výdajů firem spojené s těmito aktivitami). V případě potřeby 

zprostředkování práce na zkoušku či plného úvazku. 
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Aktivita: PaZ 2.2.1.2 Zprostředkování zaměstnání pro potřebné  

Aktivity zaměřené na zajištění pracovního místa pro osoby zhoršeným postavením na trhu práce, a to 

formou aktivizačních pracovních příležitostí, veřejně prospěšných prací, společensky účelných 

pracovních míst či v rámci sociálních podniků. Zprostředkování zaměstnání vede k získání stálého 

pracovního místa, a v závislosti na možnostech uchazeče je využit jeden nebo více nástrojů APZ (tzn. 

dochází k prostupnému zaměstnávání). 

 

Aktivita: PaZ 2.2.1.3 Udržitelné sociální podnikání 

Aktivity umožňující rozvoj sociálních podniků v regionu, tzn. zaměstnání uchazečů o zaměstnání se 

stiženou pozicí na trhu práce. Bude podporováno nejen zprostředkování zaměstnání, ale i ostatní 

nezbytné činnosti napomáhající uchazeči o zaměstnání k nástupu do zaměstnání a v jeho setrvání 

(školení, poradenství, asistence) a následně nalezení práce na volném trhu práce. 

 

Aktivita: PaZ 2.2.1.4 Systém prostupného zaměstnávání 

Uplatnění osob sociálně vyloučených či s kombinací handicapů (nezaměstnaných více jak 1 rok, 

propuštěný z výkonu trestu, drogová závislost aj.) vyžaduje nejen poradenství a zprostředkování 

zaměstnání, ale i zajištění prostupné zaměstnávání, které dotčeným osobám pomůže dlouhodobě na 

trhu práce. To znamená zajištění práce na zkoušku (APP formou DPP), veřejně prospěšné práce, 

společensky účelné pracovní místo, místo v sociálních podniku a následně i zprostředkování 

zaměstnání na primárním trhu. Budou podporovány všechny tyto fáze prostupného zaměstnávání, 

jejich koordinace a činnosti spojené s individuální práci s klientem. 

 

Aktivita: PaZ 2.2.1.5 Spolupráce veřejné správy, firem a škol 

Vytváření prostředí a nástrojů umožňujících snazší komunikaci mezi institucemi zabývající se 

zvýšením zaměstnanosti s firmami a školami s cílem zvýšit zaměstnatelnost lidí bez práce a především 

mladých lidí, ukončujících vzdělání a dalších osob se ztíženou pozicí na trhu práce a nezaměstnaných. 

Propojování potřeb trhu práce s nabídkou škol a vzdělávacích institucí. Realizace odpovědného 

zadávání veřejných zakázek (vč. školení starostů a zaměstnanců obcí) a spolupráce veřejné správy se 

zaměstnavateli v mezích zákona.  

 

Opatření: PaZ 2.2.2 Alternativní řešení potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Nacházení řešení specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů s cílem střetu poptávky po 

pracovní síle s odpovídající nabídkou uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. 

 

Aktivita: PaZ 2.2.2.1 Podpora alternativních řešení potřeb 

Aktivity umožňující využití zaměstnávání na částečné úvazky, zkrácenou pracovní dobu, propojování 

(sdílení) pracovních míst, flexibilní podmínky, práce z domu a jiné aktivity umožňující sladění 

rodinného a pracovního života (vč. přechodu). Také vytváření prostředí pro řešení specifických potřeb 

zaměstnanců, což znamená vznik a provoz dětských skupin, firemních školek, zajištění individuální 

péče o dítě (chůva, osoba blízká), zajištění dopravní dostupnosti, a s tím spojené náklady na stavební 

úpravy, školení, vybavení, náhradu mzdy aj. výdaje nezbytné pro dosažení těchto aktivity. Snižování 

rozdílů v nerovném postavení mužů a žen na trhu práce. 

 

Aktivita: PaZ 2.2.2.2. Zajištění dalšího vzdělávání a infrastruktury pro adaptabilitu podniků 
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Aktivity zaměřené na zajištění profesního vzdělávání, vzdělávacích služeb a prostor vzdělávací 

infrastruktury (školící a vzdělávací centra). Současně s tím i zajištění služeb dalšího či profesního 

vzdělávání zaměstnanců či zájemců o práci. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: PaZ 2.2 Silný pracovní potenciál  

 

 

 

 

Vazba specifického cíle PaZ 2.2 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k podpoře podnikání a lepšímu uplatnění 

nezaměstnaných je Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své 

návrhové části B.1.2 obsahuje prioritu A) Rozvoj lidských zdrojů, která je plné souladu s výše 

uvedeným specifickým cílem PaZ 2.2. 

Každý rok Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro Olomoucký kraj vydává Strategii aktivní politiky 

zaměstnanosti a tato strategie pro rok 2015 je plně v souladu specifického cíle PaZ 2.2. Stejně tak je 

v souladu s koncepcí MPSV Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce, která 

primárně reagovala na negativní stav trhu práce v období po hospodářské krizi.  

Hlavním státním dokumentem vztahujícím se k sociální inkluzi je Strategie sociálního začleňování 

2014-2020 a opatření PaZ 2.2.1 jsou s ní plně v souladu. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle PaZ 2.2 

V České republice byla v letech 2007 a 2014 díky podpoře OP LZZ realizovaná řada projektu zaměřené 

na stejné cíle jako PaZ 2.2, a je obtížné určit, které jsou inspirací. Zajímavý inovační prvek v oblasti 

spolupráce obcí a práce z dlouhodobě nezaměstnanými obsahuje projektu MAS Brdy - Vltava 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj Využití 

Počet podpořených nových 
podnikatelských záměrů v 
oblasti sociální ekonomiky 

Počet podpořených nových 
podnikatelských záměrů v oblasti 

sociální ekonomiky 
75801 Gestor IOP 

není 
uvedeno 

Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání 
celkem  

Přímo podpořených jako cílových skupin 
v rámci realizace projektu (žáci škol, 

školních zařízení), kteří byli odběrateli 
dané služby.dětí, žáků, chlapci, dívky - 

počet 

74114, 
74115, 
74116 

Gestor OP OPVK 

Počet nových sociálních 
služeb a aktivit 

Počet zařízení sociálních služeb, v nichž 
jsou poskytovány sociální služby 

(především služby sociální prevence) a 
další aktivity ve prospěch sociálně 
vyloučených příslušníků romských 

lokalit.  

075712 Gestor OP IOP 

Počet podpořených osob - 
ostatní znevýhodněné 
skupiny 

Počet osob, které v rámci projektu 
získaly jakoukoliv formu podpory. Osoby 

s jiným znevýhodněním při vstupu na 
trh práce, než zahrnují výše uvedené 
kategorie (např. žáci se speciálními 

potřebami). 

74128 Gestor OP 
OPLZZ, 
OPPA, 
OPVK 
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"Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy-Vltava", který 

pracoval z velmi obtížně uplatnitelnými uchazeči o práci, pro které zajistil školení v oblasti údržby 

zeleně a pro obce zajišťoval bezplatnou údržbu veřejných prostranství. Společná pracovní četa 

zajišťuje údržbu pro obce i po skončení projektu a MAS tak pomáhá integraci dalších nezaměstnaných 

na primární trh práce.  

Inovací a inspirací je též vznik Podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva (BEC družstvo) v Šumperku, 

které je zaměřeno na pomoc v začátcích podnikání a testování podnikatelských záměrů. Tento model 

podpory uchazečů o práci dlouhodobě funguje ve Francii či Španělsku. BEC družstvo také díky 

vzdělávání zlepšuje postavení nezaměstnaných a následně zprostředkovává pro ně zaměstnání. 

V oblasti prostupného zaměstnávání je město Moravský Beroun, který společně s Agenturou pro 

sociální začleňování a Úřadem práce vytvořil místní systém koordinované práce se sociálně 

vyloučenými a zajištění prostupného zaměstnání (od práce na zkoušku, přes rekvalifikaci a VPP až 

k uplatnění na primárním trhu práce). 

Práce z domu, flexibilní pracovní doba a jiné prvky řešící potřeby zaměstnanců na sladění pracovního 

a osobního života jsou postupně častým jevem u velkých zaměstnavatelů ve městech, ale na venkově 

nejsou příliš běžné. Pro venkov je tak inspirací město. Výše uvedené kroky přitom nepřináší 

zaměstnavateli zvýšení finanční náklady, ale pouze změnu kultury a vzájemnou důvěru. 

 

Oblast specifického cíle: 3. Zemědělství a životní prostředí (včetně EVVO) 

 

Specifický cíl: ZaŽP  3.1 Udržitelné zemědělství 

Cílem je efektivní zemědělské hospodaření, které bude zároveň šetrné k životnímu prostředí a bude 

také nástrojem pro údržbu a ochranu krajiny. Zemědělská produkce včetně ekologické produkce 

bude nedílnou součástí rozvinutého místního trhu s kvalitní produkcí. Ekologické zemědělství je 

jedním z nejpropracovanějších zemědělských a potravinářských systémů pozitivně ovlivňující řadu 

složek životního prostředí, od tvorby a údržby krajiny přes podporu biodiverzity, zvyšování kvality 

půdy, prevence půdní eroze, zvyšování kvality a retence vody až po možný potenciál ve zmírňování 

změn klimatu. 

 

Opatření: ZaŽP 3.1.1 Moderní zemědělské stavby a technologie 

Investice do zemědělských staveb a technologií - rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně 

nezbytného zázemí stavby/staveb 

 

Aktivita: ZaŽP 3.1.1.1  Stavby a technologie v živočišné výrobě 

Zahrnuje stáje pro krávy, jalovice, býky a telata, ovce a kozy a další hospodářská zvířata – výstavba a 

rekonstrukce, včetně doprovodných staveb, doprovodných stavebních úprav a souvisejícího zázemí 

stavby a technologií. Dojírny pro krávy, ovce a kozy včetně doprovodných technologií. Jímky na kejdu, 

močůvku, hnojůvku, odpadní vody a silážní šťávy – výstavba nebo rekonstrukce vč. doprovodných 

staveb a technologií. Hnojiště – výstavba nebo rekonstrukce, skladovací prostory. Jedná se o objekty 

přednostně využívající stávající budovy a pozemky, cílem je omezování záboru orné půdy). 

 

Aktivita: ZaŽP 3.1.1.2 Stavby a technologie v rostlinné výrobě 

Zahrnuje výdaje na výstavbu/ rekonstrukci a doprovodné technologické (vč. dopravních cest a 

doprovodného vybavení, zázemí stavby a technologii třídění, balení a chlazení, zařízení na testování, 
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diagnostiku, měření a regulaci atp. a vybavení sil, hal pro skladování krmiv, obilovin a olejnin, skladů 

pro ovoce, zeleninu a školkařské výpěstky.  

Zahrnuje také výstavbu a rekonstrukci staveb na zpracování biomasy vč. technologií, také výstavbu a 

rekonstrukci staveb pro peletovací a briketovací linky (vč. technologie atp.) Také výstavbu a 

rekonstrukci skleníků, fóliovníků, kontejneroven – včetně nezbytných technologií a zahradnické 

stavby (pěstební plochy vč. technologií). 

 

Aktivita: ZaŽP 3.1.1.3 Rekonstrukce polních cest 

Stavební výdaje na obnovu polních cest jejich součástí a příslušenství. 

 

Opatření: ZaŽP 3.1.2 Kvalitní zemědělské a potravinářské produkty, regionální trh 

Investice podporující moderní technologie a inovace v rámci zemědělské a potravinářské výroby. 

Hmotné i nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin nebo 

krmiv určených pro hospodářská nebo domácí zvířata. 

 

Aktivita: ZaŽP 3.1.2.1 Technologie a zařízení pro potravinářské výrobky a výrobu krmiv 

Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů. 

Nákup zařízení související s finální úpravou, balením a značením výrobků, investice do zařízení na 

čištění odpadních vod vznikajících ve zpracovatelském provozu. Investice ke zlepšování a 

monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů. Výstavba, rekonstrukce a stavební 

investice do zpracovatelského provozu související s pořizovanou technologií, včetně nezbytných 

manipulačních ploch pro zpracovatelský provoz a skladování. Investice na likvidaci a využití odpadů ze 

zemědělské výroby a zpracovatelských provozů. 

 

Aktivita: ZaŽP 3.1.2.2 Rozvinutý regionální trh 

Stavební a technologické investice pro podporu prodeje produktů (tzv. prodej ze dvora, prodej na 

farmářských trzích apod.), nákup zařízení pro podporu přímého prodeje. Zahrnuje také IC technologie 

(software, webové a smartphonové aplikace) související s podporou prodeje, včetně zařízení pro 

podporu přímého prodeje – dopravní prostředky a jejich vybavení distribučními kanály či 

objednávkovými systémy, dále doprovodné vybavení jako technologie chlazení, zařízení na testování, 

diagnostiku, měření a regulaci atp. 

Součástí jsou také výdaje rozvíjející a podporující spolupráci a síťování a dále zvyšování kvality 

produktů a měření, včetně systémů certifikace. 

 

 

 

Indikátory pro Specifický cíl: ZaŽP  3.1 Udržitelné zemědělství 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj Využití 

Počet koupených, 
vybudovaných, 
zrekonstruovaných a 
vybavených objektů 
center 

Počet nově koupených a vybudovaných, 
zrekonstruovaných a vybavených objektů 

environmentálních center a poraden. 
261100 Gestor OP OPZP 
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Počet projektů na 
ochranu životního 
prostředí 

Počet podpořených projektů podporujících a 
zlepšujících ochranu a správu životního prostředí 

440500 
Gestor OP, 

Region 
(kraj) 

není 
uvedeno 

Uvedení na trh 
nových nebo 
inovovaných 
produktů 

Celkový počet nových nebo inovovaných produktů. 
Ukazatel je vykazován kumulativně k datu ukončení 

projektu (nejdříve tedy v závěrečné zprávě z 
realizace). Hodnota ukazatele zůstává po dobu 

udržitelnosti projektu neměnná. Uvedením nového 
produktu (ať už výrobku, technologie nebo služby) 
na trh se rozumí prodej výrobku či technologie, v 

případě služby potom její poskytování na trhu. 
Nejedná se o počet kusů nového nebo 

inovovaného produktu. 

382136 Gestor OP OPPI 

Celkové výdaje na 

ochranu životního 

prostředí 

Celkové výdaje na ochranu životního prostředí v 

agregaci za všechny zdroje financování v mil. Kč 
270100 ČSÚ OPZP 

Počet analyzovaných 

povodí z hlediska 

zadržení vody 

v krajině a eroze 

Počet analyzovaných povodí z hlediska zadržení 

vody v krajině a eroze (splach částic zeminy tekoucí 

vodou)   

261600 Gestor OP OPZP 

 

 

 

Vazba specifického cíle ZaŽP 3.1 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Specifický cíl je v souladu s národním dokumentem „Strategie pro růst – české zemědělství a 

potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“ vypracovaným Ministerstvem 

zemědělství ČR v roce 2012. Hlavními definovanými prioritami jsou: 

1. investiční podpora konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství – investiční opatření 

v zemědělství a potravinářství (modernizace podniků a přidávání hodnoty); 

2. opatření přispívajících k rozvoji živočišné výroby; 

3. diverzifikace činností a podpora zakládání podniků na venkově generující pracovní místa; 

4. transfer znalostí a zavádění inovativních přístupů; 

5. uvádění na trh, režimy kvality a propagace, seskupování producentů 

Všechny tyto výše uvedené hlavní priority jsou plně v souladu s opatřeními specifického cíle ZaŽP 3.1. 

Podpora ekologického zemědělství v MAS Horní Pomoraví je v souladu s Akčním plánem rozvoje 

ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020, schváleným vládou České republiky dne 20. 11. 2015.  

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k udržitelnému životnímu prostředí a zemědělství je 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své návrhové části B.1.2 

obsahuje prioritu E) Udržitelný rozvoj, která není v rozporu s výše uvedeným specifickým cílem ZaŽP 

3.1. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle ZaŽP 3.1 

Inspirativním příkladem využívání a zpracování regionální produkce je firma Designfoods s.r.o. ze 

Zábřeha, která se zabývá zpracováním regionálních surovin a to jak z rostlinné oblasti, kdy využívá 
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nejen zemědělských plodin, ale i sběrů z volné přírody (např. borůvky), tak z oblasti potravin 

živočišného původu – kdy zpracovává zvěřinu, vepřové maso nebo např. ryby. Firma zajišťuje výkup 

surovin, zaměřila se na tradiční recepty v moderním designu, dokázala se prosadit nejen 

v regionálním měřítku, ale i celostátně (prodej výrobků v prostorách mezinárodního letiště v Praze).  

Inspirativní je např. inovativní projekt z Rakouska, v rámci kterého spolupracuje 8 místních farem – 

producentů brambor, kteří řeší společně balení, marketing a odbyt brambor z regionu Sauwald a jež z 

pěstovaných brambor vyrábí regionální produkt - sauwaldwodku. 

Velmi dobrý a inspirativním příkladem podpory místního trhu jsou farmářské trhy v Šumperku, které 

jsou organizovány místní Okresní agrární komorou a mají vysokou kvalitu, transparentnost, dohled a 

strukturu zboží. Farmářské trhy napomáhají s odbytem místní zemědělské, potravinářské i řemeslné 

produkce. 

 

Specifický cíl: ZaŽP  3.2 Zdravé životní prostředí  

Cílem je ochrana a zvyšování kvality životního prostředí v souladu s principem udržitelného rozvoje. 

Kvalitní životní prostředí je předpokladem pro zdravé obyvatele regionu a zvyšuje atraktivitu území 

pro život, práci, investice a také atraktivitu z hlediska cestovního ruchu. 

 

Opatření:ZaŽP 3.2.1  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Zahrnuje omezování emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních 

environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a 

energetických úspor. Součástí je také ekologická doprava. 

 

Aktivita:ZaŽP  3.2.1.1  Zlepšování kvality ovzduší 

Doplňování a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže. Systémy zahrnují technické 

vybavení pro měření kvality ovzduší, zajištění sběru dat, jejich zpracování, následné hodnocení a 

prezentaci výsledků.  

Aktivity zaměřené na rozvoj ekologické dopravy – budování, obnova, síťování cyklotras a cyklostezek 

včetně doprovodných opatření (např. odpočívadla, informační a propagační opatření), podpora 

alternativních způsobů dopravy (např. elektromobily, elektrokola, systémy sdílení).  

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.1.2 Omezování emisí 

Využití nových environmentálně šetrných způsobů výroby energie a technická řešení na zdrojích 

znečišťování ovzduší. Zahrnuje také podporu rekonstrukcí a instalací zdrojů tepla (nízkoemisní 

spalovací zdroje) a zlepšování energetických vlastností obálky budov. Podpora výměny tepelných 

zdrojů na lokální úrovni i individuálně pro rodinné domy. 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných 

zdrojů - s důrazem na místní energie pro výrobu tepla, elektřiny, ohřev vody a kombinované výroby 

tepla a elektřiny. Aplikace technologií na využití odpadního tepla. 

Dále aktivity snižující prašnost – výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od 

průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, pořízení 

strojů a příslušenství na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti. 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.1.3 Omezování spotřeby energií 

Modernizace výrobních technologií, bytů či veřejných zařízení (úřady, kulturní domy, osvětlení, 

koupaliště), které mají za následek úsporu elektrické či jiné formy energie (tepelná).  
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Opatření:ZaŽP 3.2.2  Vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 

Zahrnuje rozšíření a zkvalitnění systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod, dále zajištění 

zásobování kvalitní pitnou vodou rozšířením vodovodních sítí sloužících veřejné potřebě a 

rekonstrukcí sítí stávajících. Dále systémová opatření pro ochranu a prevenci před povodněmi a 

zajištění kvalitního informačního systému.  

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.2.1 Snížení znečištění vod 

Zahrnuje výdaje na výstavbu/ rekonstrukci a intenzifikace čistíren odpadních vod nebo zajištění 

odpovídajícího přiměřeného čištění vod a stokových systémů sloužících veřejné potřebě, dále 

biologická a technická opatření k trvalému snížení vnosu nutrientů způsobujících eutrofizaci 

povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským účelům a ke koupání, 

odstraňování nutrientů na komunálních ČOV, vodní díla k zachycení sedimentů 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.2.2 Zlepšení jakosti pitné vody 

Zahrnuje výdaje na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody, dále 

výstavbu, rekonstrukci a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů. 

Důraz je kladen na možnost spolupráce obcí při budování ČOV, síťování. 

Realizace opatření podporující šetrné hospodaření v místech s pitnou vodou za účelem ochrany 

kvality pitné vody. 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.2.3 Omezování rizika povodní a eroze 

Realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod 

formou tzv. biotechnických opatření prováděných přírodě blízkým způsobem prováděných v krajině 

včetně zařízení a technologií na údržbu těchto protipovodňových opatření např. průsaky, průtahy, 

úpravy koryt vodních toků výstavbu poldrů nebo soustavy poldrů s revitalizací toků a niv v zátopě. 

Dále budování, rekonstrukce a modernizace staveb povodňové ochrany (poldry, přehrady, kanály aj.) 

a systému předpovědí povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace 

měřících stanic, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi, 

včetně systémů obrazového sledování rizikových míst na vodních tocích a na vodních dílech. 

 

Opatření:ZaŽP 3.2.3 Odpady a ekologické zátěže 

Opatření je zaměřeno na snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě 

podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémů 

na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů.  

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.3.1 Prevence vzniku odpadů 

Podpora aktivit výrobců, obcí a obchodníků v oblasti prevence vzniku odpadů, a to formou 

modernizace výroby, skladování, balení či úpravami systému nakládání s odpady, tak aby byl omezen 

vznik odpadů či komunálních odpadů. Například se může jednat o rozvoj zahradního/domovního 

kompostování, prodeje zboží bez obalů, druhotné využívaní oděvů, nábytku, elektrospotřebičů a 

jiných věcí.  

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.3.2 Zkvalitnění nakládání s odpady 
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Investice do obecních, firemních a především regionálních systémů nakládání s odpady a jeho 

materiálového, mechanicko-biologického či energetického využití či úpravy. Zkvalitňování systémů 

odděleného sběru, technologie a zařízení pro skladování a manipulaci s odpady – systémy pro 

separaci a svoz odpadů, bioodpadů, nebezpečných komunálních odpadů, jako jsou sběrné dvory, 

překladiště a sklady komunálních odpadů. Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na 

třídění, úpravu a recyklaci odpadů.  

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.3.3 Management a spolupráce při nakládání s odpady 

Aktivity podporující sdílení informací a know-how mezi úvodci odpadu (obce, zemědělci a 

podnikatelé), realizace společných projektů, veřejných zakázek a výstavba chybějící infastruktury 

(např. kompostárny, třídičky). Dále pak aktivity umožňujících efektivnější management odpadového 

hospodářství (vážení popelnic) a s tím spojený motivační systém pro občany obcí za kvalitní třídění 

odpadů. Důležitou součástí těchto projektů je osvěta a informační kampaně zaměřené na obyvatele 

regiony směřující k recyklační společnosti. 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.3.4 Odstraňování starých ekologických zátěží 

Realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit 

 

Opatření:ZaŽP 3.2.4 Příroda a krajina 

Opatření zahrnuje zvyšování ekologické stability krajiny a zastavení poklesu biodiverzity 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.4.1 Podpora biodiverzity 

Obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných 

druhů, posilování biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snižování antropogenních vlivů na 

přírodu a krajinu. 

Zahrnuje opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí 

fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně 

opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření pro obnovu a výstavbu 

návštěvnické infrastruktury. 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.4.2 Obnova krajinných struktur 

Obnova ekologicky významných krajinných struktur. Zvyšování počtu a plochy založených a 

obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních 

poměrů v lesích. 

Aktivity v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně 

v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, zakládání 

a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), 

břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve 

významných alejích), péče o památné stromy, opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních 

poměrů v lesích, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů 

ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním 

přírodním podmínkám  

Aktivita:ZaŽP 3.2.4.3 Optimalizace vodního režimu krajiny 

Náprava vodních toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim 

v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a 
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sucha. Realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke 

zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k 

omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních 

plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, 

budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k 

takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů 

o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.) 

 

Opatření:ZaŽP 3.2.5 Environmentální vzdělávání a osvěta 

Budování infrastruktury environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty, včetně materiálního a 

provozního zázemí pro realizaci programů environmentálního vzdělávání. Důraz bude kladen na 

praktická řešení v EVVO výchově – učebny, aktivity v přírodě, praktické ukázky. V rámci opatření 

budou podporovány i akce s náplní EVVO, dále spolupráce, partnerství a výměna zkušeností v EVVO a 

budování naučných prvků a stezek. 

 

Aktivita:ZaŽP 3.2.5.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálních informací 

Zahrnuje novou výstavbu rekonstrukce, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů (např. školící 

střediska, environmentální učebny), technické vybavení a také tvorbu materiálů a pomůcek 

drobného charakteru, také výdaje spojené s pořízením informačních a komunikačních technologií. 

Aktivity zaměřené na vznik naučných prvků a stezek – budování, obnova, síťování včetně 

doprovodných opatření (např. mobiliář, informační a propagační opatření) 

 

Indikátory pro Specifický cíl: ZaŽP  3.2 Zdravé životní prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informačn

í zdroj 
Využití 

Odpadní voda 
Vypuštěná odpadní voda do kanalizací 

pro veřejnou spotřebu ve správě hlavních 
uživatelů v tisících m3 

230400 Gestor OP OPZP 

Délka 
nových/rekonstruovanýc

h vodovodních sítí  

Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných vodovodních sítí pro 

veřejnou potřebu v kilometrech. 
Indikátor vyplývající z požadavků 

směrnice 91/271/EHS   

232000 Gestor OP OPZP 
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Čištěná odpadní voda 
Čištěná voda včetně srážkových vod z 
kanalizací pro veřejnou spotřebu ve 

správě hlavních uživatelů v tisících m3 
230500 Gestor OP OPZP 

OP ZP prioritní osa - 
zkvalitnění nakládání s 
odpady, odstraňování 
starých ekologických 

zátěží 

Celkový počet podpořených projektů za 
programy OP ZP 

491604 
Gestor 

NRP a OP 

není 
uveden

o 

Počet obyvatel nově 
připojených na vodovod 

Počet obyvatel nově připojených na 
vodovod pro veřejnou spotřebu ve 

správě provozovatelů 
231500 Gestor OP OPZP 

Počet nových, 
rekonstruovaných a 

intenzifikovaných ČOV 
nad 2000 EO 

Počet nových a rekonstruovaných čistíren 
odpadních vod nad 2000 ekvivalentních 

obyvatel (ekvivalentní obyvatel je 
definován produkcí látkového znečištění 

60 g 5-denní biochemické spotřeby 
kyslíku za den). 

230600 Gestor OP OPZP 

Počet projektů 
zaměřených na 

nakládání s odpady 

Počet podpořených projektů zaměřených 
na nakládání s odpady 

220100 Gestor OP 
SV, 

OPZP 

Objem odpadů 

Odpad je každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a která přísluší do 
některé skupin odpadů dle přílohy 1 k 

zákonu 185/2001 Sb. 

220200 MŽP, ČSÚ 
není 

uveden
o 

Objem komunálního 
odpadu sebraného v 
kg na osobu za rok 

Objem komunálního odpadu v kg na 
osobu za daný rok 

220500 
ČSÚ, 

Eurostat 

Není 
uveden

o 

Komunální odpad 
uložený na skládku 

Objem komunálního odpadu uloženého 
na skládku v kg na osobu za daných rok 

220600 
ČSÚ, 

Eurostat 

Není 
uveden

o 

Podíl využitého 
komunálního odpadu 

Podíl využitého komunálního odpadu z 
celkové roční produkce komunálního 

odpadu. % z celkové roční produkce KO 
220800 ISOH OPZP 

OP ZP prioritní osa - 
zlepšování kvality 

ovzduší a snižování emisí 

Celkový počet podpořených projektů za 
programy OP ZP 

491602 
Gestor 

NRP a OP 

Není 
uveden

o 

Počet projektů 
zaměřených na zvýšení 

kvality ovzduší 

Počet podpořených projektů zaměřených 
na zvýšení kvality ovzduší 

210100 Gestor OP OPZP 

Počet systémů určených 
pro sledování a 

hodnocení imisní zátěže 

Počet vystavených, nebo obnovených 
systémů sledování a modelování kvality 

ovzduší a vystavených či aktualizovaných 
databází a digitálních programů v oblasti 

ochrany kvality ovzduší 

212700 Gestor OP OPZP 

Počet regenerovaných 
bytů 

Počet regenerovaných bytů. 331200 Gestor OP IOP 

Úspora spotřeby energie 
bytových domů 

Úspora spotřeby energie bytových domů 
znamená procentické vyjádření snížení 

spotřeby energie v bytových domech na 
331500 Gestor OP IOP 
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území problémových sídlišť, tj. vyjádření 
rozdílu spotřeby energie před 

provedením energetických sanací 
obytných budov a po jejich dokončení. V 

%. 

Celkové výdaje na 
ochranu životního 

prostředí 

Celkové výdaje na ochranu životního 
prostředí v agregaci za všechny zdroje 

financování v mil. Kč 
270100 ČSÚ OPZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazba specifického cíle ZaŽP 3.2 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Implementace strategie v rámci specifického cíle ZaŽP 3.2 je přínosem pro cíle Státní politiky 

životního prostředí, Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR či Národního akčního plánu k zajištění udržitelného používání pesticidů a to 

zejména s ohledem na to, že jednou z priorit je podpora udržitelného zemědělství, zejména 

ekologického. Zastřešujícím cílem ekologického zemědělství, který je jednou z priorit v rámci 

strategie, je ochrana životního prostředí. 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k udržitelnému životnímu prostředí a zemědělství je 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své návrhové části B.1.2 

obsahuje prioritu E) Udržitelný rozvoj, která je plně v souladu s výše uvedeným specifickým cílem 

ZaŽP 3.2. Důležitým krajským strategickým dokumentem týkající se tohoto specifického cíle je i Plán 

odpadového hospodářství Olomouckého kraje, jehož cíle závazné části jsou v souladu s touto strategií 

MAS Horní Pomoraví. 
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Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle ZaŽP 3.2 

Inspirativní je rakouský příklad v regionu Západního Štýrska, kde partneři MAS Horní Pomoraví v roce 

2014 viděli úspěšné výsledky projekt přechodu od místních topenišť s vysokými emisemi na centrální 

systém vytápění biomasou a obnovitelnými zdroji v regionu Murau.  

Pro dobré příklady není třeba chodit daleko. V oblasti odpadového hospodářství je pro severní území 

MAS Horní Pomoraví inspirací systém nakládání s odpady na území  Mikroregionu Zábřežsko, který 

má nadprůměrné výsledky v oblasti třídění a nakládání s odpady.  

Inovativní projekt v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty environmentálního vzdělávání realizovala 

základní škola v Bohdíkově – vybudovala přírodní učebnu se záhony s využitím moderních prvků pro 

sledování počasí (meteorologická stanice s on-line přenosem dat), pořízeny byly nejen herní prvky, 

ale také například kompostéry. 

Oblast specifického cíle: 4. Rozvoj obcí 

 

Specifický cíl: RO 4.1 Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní infrastruktura 

Cíl je zaměřen na rozvoj základní technické infrastruktury včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu 

obcí a životních podmínek obyvatel v nich, zvýšení atraktivity obcí pro bydlení i podnikání. Dále na 

zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a 

sociálních služeb, spolkových činností, péče o děti a tělovýchovy a sportu. 

 

Opatření:RO 4.1.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu obcí 

Zahrnuje novou výstavbu / obnovu místních komunikací, technické infrastruktury, veřejných 

prostranství, včetně osvětlení, parkovišť a parkových úprav.  

 

Aktivita:RO 4.1.1.1 Výstavba a obnova místních komunikací 

Stavební výdaje na novou výstavbu / obnovu místních chodníků a účelových komunikací jejich 

součástí a příslušenství (např. všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic, zpomalovací prahy, 

propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, 

slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, dopravní značky a značení, zábradlí 

a svodidla). Výdaje na opatření umožňující bezbariérový pohyb po komunikacích a značení ulic. 

Obnova a/nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy, točen, zálivů, odstavných 

parkovišť či bike boxů. 

 

Aktivita:RO 4.1.1.2 Budování a obnova sítí technické infrastruktury 

Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury – veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, 

veřejný internet, kabelová televize, lokální optické sítě, kamerové systémy. Zahrnuje také aktivity 

spojené s budováním inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů a občanské vybavenosti. 

 

Aktivita:RO 4.1.1.3 Obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a parkoviště 

Výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (např. návsí, tržišť, parků), oplocení a venkovního 

mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely 

vyjma panelů týkající se publicity projektu), obnova/doplnění nových prvků na veřejná prostranství 

(např. estetické prvky, herní prvky – aktivity lze zaměřit pouze na solitérní prvky, které slouží k 
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dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství), obnova a/nebo výstavba čekáren na 

zastávkách hromadné dopravy. 

Výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup 

a výsadba dřevin) v zastavěném území obce (intravilánu). 

Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných ploch a dlažeb, zejména pro vodu 

propustných (nezbytné přístupové komunikace, odstavné a manipulační plochy, neplacená 

parkoviště, plochy stavenišť kontejnerů pro komunální odpad)  

 

Aktivita:RO 4.1.1.4 Nákup komunální techniky 

Výdaje na pořízení komunální techniky související s údržbou veřejných prostranství a komunikací. 

 

Opatření:RO 4.1.2 Zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury 

Zajištění sítí základní vodohospodářské infrastruktury pro obyvatele obcí – vodovody, kanalizace, 

ČOV pro veřejné potřeby 

 

Aktivita:RO 4.1.2.1 Výstavba a zkapacitnění vodovodů 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu a modernizaci vodovodů včetně vodovodních 

přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů (kopané nebo vrtané studny, vrty 

včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a souvisejících objektů (čerpací 

stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty) včetně doprovodných sítí technické infrastruktury. 

Výdaje na nákup technologií, informační a komunikační technologie.  

 

Aktivita:RO 4.1.2.2 Výstavba a zkapacitnění kanalizací 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu či modernizaci kanalizací včetně kanalizačních 

přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu včetně dešťových kanalizací. Výdaje na informační a 

komunikační technologie. 

 

Aktivita:RO 4.1.2.3 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV): mechanicko-

biologické ČOV; kořenové ČOV; biologické ČOV; domovních ČOV včetně provozních budov, 

doprovodných sítí technické infrastruktury pro ČOV, oplocení a výdajů na nezbytné úpravy 

recipientu.  

Výdaje na nákup strojů, technologie, hardware, software, vybavení souvisejících s projektem na 

výstavbu ČOV a další včetně inovačních technologií - stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka 

zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (komunikace, chodníky, odstavné a 

manipulační plochy)  

 

Opatření:RO 4.1.3 Zkvalitnění občanského vybavení a služeb 

Zahrnuje novou výstavbu a obnovu objektů kulturní, vzdělávací, volnočasové, sociální infrastruktury a 

infrastruktury veřejné správy a péče o děti. Zahrnuje stavební výdaje na budování a obnovu objektů a 

také související stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické 

infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 

50m, přípojky elektřiny, plynu), dále související stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku 

zpevněných povrchů a dlažeb (např. plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a manipulační plochy, 

parkoviště, přístupové komunikace, chodníky) v souvislosti s projektem, související výdaje na parkové 
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úpravy, související výdaje na nezbytné oplocení, související výdaje na nákup technologie, zařízení, 

vybavení, hardware, software souvisejících s projektem. 

 

Aktivita:RO 4.1.3.1 Budování a obnova kulturní infrastruktury 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), budov, ploch, včetně 

rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb pro kulturní a 

spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, knihovny, divadla, 

kina, IC, vnitřní a venkovní kulturní areály)  

 

Aktivita:RO 4.1.3.2 Budování a obnova infrastruktury veřejné správy a veřejných služeb 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), budov, ploch, včetně 

rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění výkonu veřejné správy – modernizace objektů 

v majetku obcí, včetně zateplování budov. 

Budování bezbariérových přístupů do objektů obcí, dále také např. obnova hasičáren, rekonstrukce 

objektů veřejných hřbitovů.  

Nákup zařízení umožňující alternativní zajištění veřejných služeb – rozvoz, dovoz apod. 

 

Aktivita:RO 4.1.3.3 Budování a posilování kapacit JDH a obcí pro krizové situace 

Aktivity směřující k posílení personálních a technických kapacit jednotek dobrovolných hasičů a 

zařízení umožňující včasnou informovanost veřejnosti a řešení následků veder, dlouhodobého sucha, 

povodní, námraz, vichřic a nedostupnosti energií. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: RO 4.1 Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní 

infrastruktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

Počet projektů 
zaměřených na 
environmentálně 
šetrné formy dopravy 

Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy dopravy 
(pořízení ekologických vozidel, výstavba 

trakčních a kolejových drah pro 
tramvaje,trolejbusy, cyklotrasy, 

integrované systémy dopravy, a další). 

373300 Gestor OP SV 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území v hektarech 

celkem. V rámci indikátoru jsou 
332110 Gestor OP OPPK 



35 
 

celkem revitalizovány plochy znehodnocených 
areálů, veřejných prostranství, zeleně, 

vodních toků a nádrží atd. Termín 
regenerace se používá pro obnovu, či 

spíše zlepšení stavu („omlazení“) území, 
které  

1)       plní funkci, pro kterou bylo 
původně určeno (typem výstavby, 
charakterem využití pozemků ap.  

2)       nebylo dostatečně udržováno a je 
zanedbané a/nebo nedosahuje 

kvalitativních parametrů odpovídajících 
současným požadavkům  

Příkladem je program regenerace 
panelových sídlišť. Zde je smyslem zlepšit 

stav prostředí v sídlištích, tak aby i 
nadále byla atraktivní pro bydlení a 

nestala se územím sociálně slabých a 
starých občanů. Území sídlišť se proto 
doplňují novými hřišti, parkovišti apod.  
 Revitalizace se týká území, která jsou 
„mrtvá“ či „umírající“. Jde o oživení 

území, které již neplní funkci, pro kterou 
bylo určeno nebo ji plní hodně 

nedostatečně a na plnění jiných funkcí 
nemá předpoklady. Revitalizací se může 
obnovit původní funkce nebo vytvořit 

podmínky pro plnění funkce jiné. 
Revitalizace většinou znamená 
významnější stavební zásahy. 

Příkladem je proces revitalizace 
brownfields, kdy jsou opuštěné nebo 

nedostatečně využívané plochy původně 
většinou určené pro výrobu či pro 

obranu státu přetvářeny na byty, nové 
moderní výrobní plochy apod. Rozdíl 

mezi oběma pojmy, které se dost často 
zaměňují, je tedy ve výchozím stavu 

území, které je k procesu určeno.  

Využití plochy 
revitalizovaných nebo 
regenerovaných území 
na zvýšení počtu 
návštěvníků 

Zvýšení počtu návštěvníků 
revitalizovaných nebo regenerovaných 
území (původně znehodnocené areály, 

veřejná prostranství, plochy zeleně, 
vodní plochy a nádrže) uváděné v %. 

332133 Gestor OP OPPKA 

Počet nově 
vytvořených míst k 
parkování na 
parkovištích park&ride 

Jde o počet nových vytvořených míst 
zapojených do systému park & ride (v 

rámci Pražské integrované dopravy) na 
nekrytém parkovišti. Může jít také o 

rekonstrukci stávajícího parkoviště a jeho 
převedení a vybavení do režimu systému 

park & ride. 

373500 Gestor OP OPPKA 
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Vazba specifického cíle RO 4.1 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k rozvoji obcí poté co pozbyla platnost Koncepce 

rozvoje venkova Olomouckého kraje je hlavním dokumentem Program rozvoje územního obvodu 

Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své návrhové části B.1.2 obsahuje prioritu E) Udržitelný 

rozvoj, který se vtahuje mimo jiné k vodohospodářské infrastruktuře, krizovému řízení a 

protipovodňovým opatřením, a je tak plně v souladu s výše uvedeným specifickým cílem RO 4.1.  

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle RO 4.1 

Obec Bohuňovice ležící u Olomouce vytvořila ve své obci optickou síť pro potřeby občanů a 

komunikaci s občany a podnikateli, která je následně provozována soukromou společnosti pro 

poskytování vysokorychlostního internetu a televize. 

Obec Dolní Životice svým občanům poskytuje dotaci na pořízení domovní čističky, pokud jejich 

rodinný dům není možné připojit na stávající kanalizaci a to z důvodu, aby zamezili přepadu splašků 

do místních vodních toků. 

 

Specifický cíl: RO 4.2 BEZPEČNÁ DOPRAVA A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

Cílem je bezpečná a optimalizovaná doprava v rámci regionu.  

Cíl je také zaměřen na zkvalitnění dopravní dostupnosti mezi obcemi a dopravy do regionálních 

center (obyvatel za prací, za službami), dále na zajištění návaznosti spojů (vlak, autobus) a doplnění 

dopravních mezer souvisejících se specifickou nabídkou regionu (cyklobusy, školní busy, skibusy, 

lodibusy, turistbusy apod. pro jiné veřejné služby).  

 

Opatření:RO 4.2.1 Bezpečná doprava 

Zahrnuje opatření zvyšující bezpečnost provozu/pohybu na komunikacích a také budování 

samostatných stezek, či cyklostezek, sloužících především pro pohyb místních obyvatel mezi obcemi. 

 

Aktivita:RO 4.2.1.1 Umísťování bezpečnostních prvků 

Budování a obnova bezpečnostních prvků – zahrnuje budování přechodů pro chodce, zpomalovacích 

pruhů, světelných brzd, monitorovacích systémů apod. 

 

Aktivita:RO 4.2.1.2 Budování stezek a cyklostezek 

Budování bezpečných komunikací pro pěší a cyklisty. Jedná se o novou výstavbu / obnovu stezek, 

cyklostezek a jejich součástí a příslušenství (např. všechny konstrukční vrstvy, propustky, mostky, 

příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 

stezky/ cyklostezky, dopravní značky a značení, zábradlí a svodidla). Výdaje na odpočinková místa 

včetně mobiliáře a umísťování informačních tabulí. 

 

Opatření:RO 4.2.2 Dopravní dostupnost 

Zajištění optimální dopravní dostupnosti především vzhledem k potřebám obyvatel při cestách do 

škol, do práce či za službami. Dále reaguje na potenciál regionu v oblasti cestovního ruchu a 

specifickým potřebám dopravy s tím související – provoz cyklobusů, skibusů, lodibusů, turistbusy 

apod… 
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Aktivita:RO 4.2.2.1 Optimalizace spojů 

Mapování, analýza a optimalizace dopravní dostupnosti mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a 

regionálními centry. Doplnění chybějících spojů alternativními spoji. Nákup technického vybavení pro 

dopravce (zařízení pro cyklobusy, školní busy, skibusy, lodibusy, turistbusy apod….). 

 

Aktivita:RO 4.2.2.2 Inovace v nákladní dopravě  

Aktivity umožňující šetrnější formy dopravy (především železniční, elektromobilita či silniční s nízkou 

spotřebou a emisemi) a rozvoj dopravních systémů a telematiky, které sníží intenzitu tranzitní silniční 

dopravy či  emise (GPS navigace, optimalizace tras). To znamená rozvoj překladišť pro železniční 

dopravu, dobíjecí stanice pro elektromobily a jiných aktivit s tím spojených. 

 

Aktivita:RO 4.2.2.3 Alternativní formy dopravy 

Tvorba podmínek pro rozvoj elektromobility a sdílení dopravní prostředků (senior-taxi, spolujízda, 

car-sharing, bike-sharing), což znamená vznik zázemí (parkoviště, úschovny, půjčovny), webových a 

ICT nástrojů, ale také samotné pořízení dopravních prostředků a koordinace a provozování systémů. 

 

 

Indikátory pro Specifický cíl: RO 4.2 BEZPEČNÁ DOPRAVA A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

 

 

 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

Počet projektů na 
využívání dopravy 

Počet podpořených projektů zaměřených 
na rozvoj společného využívání dopravy 

440200 Gestor OP 
není 
uvedeno 

Počet nově 
vytvořených 
přeshraničních 
dopravních propojení 

Počet nově vytvořených dopravních 
propojení s přeshraničním významem 

(hraniční přechody, propojovací cesty a 
další propojení) 

441000 Gestor OP ČR-PL 

Počet projektů 
zaměřených na 
výstavbu nebo 
modernizaci dopravní 
infrastruktury, ostatní 
infrastruktury 
přeshraničního 
významu a zlepšení 
dostupnosti. 

Počet projektů, jejichž náplní je stavět 
nebo rekonstruovat silniční napojení v 
dotační oblasti. Indikátor je součástí 

indikátoru Core čís. 440200 

441100 Gestor OP ČR-PL 

Počet projektů 
zaměřených na rozvoj 
dopravních systémů 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441200 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Počet projektů 
zaměřených na obnovu 
bývalých hraničních 
strážních objektů a 
celnic pro novou funkci 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441300 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 
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Počet projektů na 
zvýšení dostupnosti 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441400 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Délka nové nebo 
rekonstruované 
dopravní infrastruktury 
v km 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441500 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Plocha přidružené 
infrastruktury v ha 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441600 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Přírůstek počtu 
obyvatel 
obsluhovaných 
městskou dopravou 

Indikátor je součástí indikátoru Core čís. 
440200 

441700 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Počet osob 
ovlivněných 
modernizovanou 
dopravní 
infrastrukturou 

Indikátor charakterizuje dopad 
meziregionální spolupráce v oblasti 

dopravy, váže na CORE indikátory 46 a 48 
a na indikátory 441100 a 441800 

441800 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

Počet projektů na 
zvýšení dostupnosti 

Počet podpořených projektů zaměřených 
na zvýšení dopravní dostupnosti 

450200 
Gestor OP, 

Region (kraj) 
není 

uvedeno 

 

 

Vazba specifického cíle RO 4.2 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k dopravě je Program rozvoje územního obvodu 

Olomouckého kraje z roku 2015, který ve své návrhové části B.1.2 obsahuje prioritu D) Dopravní 

dostupnost a obslužnost, která je plně v souladu s výše uvedeným specifickým cílem RO 4.2.  

Konkrétnějším krajským dokumentem k tématu cyklodopravy je Územní studie rozvoje cyklistické 

dopravy Olomouckého kraje, která považuje také za svůj cíl rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu na 

územ MAS Horní Pomoraví. Bohužel je studie velmi neaktuální a v roce 2016 se chystá její 

aktualizace. Veřejná doprava v Olomouckém kraji podléhá strategickému řízení a zadání Koordinátora 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 

Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko mají své území studie cyklodorpavy 

a cyklostezek, které nejsou příliš aktuální, ale stále obcím a MAS mohou posloužit ke koordinaci svých 

projektů.  

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle RO 4.2 

Inovací a inspirací ve zlepšování dopraví dostupnosti na venkově je příklad „senior taxi“ v Golčově 

Jeníkově, které je jedno z mála provozované na venkově a fungující neziskovou organizací Nadační 

fond Aktivních žen. Navíc řada obcí mimo režim IDSOK řeší svoz dětí do základních a mateřských škol, 

který financují ve svých finančních prostředků. Inspirativním řešení je také „flexibus“ provozovaný 

Irskou MAS - Kilkenny LEADER Partnership, který je využívána pro dopravu seniorů či dětí ze 

zapadlých části regionů či v čas, kdy veřejná doprava nejezdí. 
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Inspirací z městského prostředí je sdílení kol, koloběžek či elektrokol, které funguje v řadě měst 

Evropy, ale na venkově takřka vůbec. V Česku je nejrozšířenějším a velmi inspirativním projektem 

Rekola, které zajišťuje sdílení kol v Praze, Brně a jiných městech ČR. 

 

Specifický cíl: RO 4.3 OSVÍCENÁ MÍSTNÍ POLITIKA, PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Cíl je zaměřen na zkvalitnění řízení regionu a posílení přímé demokracie, zvýšení soběstačnosti a 

sebevědomí místních komunit a regionu Horní Pomoraví dle hesla „Mysli globálně, jednej lokálně“. 

Osvícená místní politika umožňuje přímou seberealizaci jedinců (místních osobností, odborníků) 

v místní komunitě, je zdrojem slibné iniciativy a inovací. Regionální pohled je zcela přirozený, 

efektivní a pro rozvoj regionu slibný a v neposlední řadě konkurenceschopný. Posílením přímé 

demokracie dochází k ekonomickému pohybu, podpoře regionální ekonomiky, která má zpětně 

pozitivní vliv na potřeby regionu a veřejné dění. Podporuje také přirozeně veřejný život – 

volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. 

Dílčím cílem je podpora aktivních lidí ve veřejné oblasti a posílení regionálního patriotismu. 

Cílem je také lákavá prezentace regionu, rozvinutá partnerská spolupráce a zahraniční kontakty. 

 

 

Opatření:RO 4.3.1 Vzdělávání místních leaderů 

Opatření je zaměřeno na realizaci souhrnu aktivit (semináře, výměna příkladů dobré praxe, 

workshopy, exkurze, e-learning,….) s cílem zvyšování vědomostního, jazykového a osobnostního 

potenciálu lidí, kteří jsou aktivní ve veřejném životě a často plní funkci zastupitelů obcí.  

 

Aktivita:RO 4.3.1.1 Vzdělávání místních leaderů, aktivních lidí ve veřejné oblasti a zastupitelů 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže, exkurze, přenos příkladů dobré praxe a další inovativní prvky 

vzdělávání. Aktivity zapojování veřejnosti do komunitního života, zvyšování podílu jejich rozhodování 

v místních otázkách a v procesu plánování rozvoje obcí a regionu jako celku. 

 

Opatření:RO 4.3.2 Prezentace regionu 

Opatření napomáhá prezentovat region a obce v něm jako místo, kde je příjemné žít, podnikat a 

navštěvovat jej. Prezentace zahrnuje nejen aktivity prezentující region a atraktivity v něm, ale také 

podporu prezentace kvalitních místních výrobků, prezentace kvalitních služeb, příkladů dobré praxe 

v oblasti veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru. 

 

Aktivita:RO 4.3.2.1 Prezentace regionu 

Aktivity zahrnují činnosti spojené s prezentací regionu, prezentací obcí, činnosti podnikatelů a 

neziskových organizací v nich. Jedná se např. o veletrhy, exkurze, konference, semináře, workshopy, 

přípravu tiskových i netiskových prezentačních materiálů, webové prezentace, softwarové nástroje 

pro prezentaci regionu. 

Zahrnuje také aktivity prezentující podnikatelské příležitosti – průmyslové zóny, projekty na 

revitalizace a nové využití brownfields, apod. 

 

Aktivita:RO 4.3.2.2 Prezentace výrobků, služeb, zážitků z regionu 

Aktivity spojené s prezentací regionálních výrobků, služeb, zážitků. Podpora rozvoje systému 

regionálního značení a dalších inovativních nástrojů pro prezentaci místních produktů, služeb a 

zážitků. 



40 
 

 

Opatření: RO 4.3.3 Partnerství, meziobecní spolupráce, přeshraniční spolupráce a zahraniční 

kontakty 

Opatření rozvíjí partnerství a spolupráci obcí v rámci regionu, obcí s nadregionálními centry, dále 

podporuje aktivity přeshraniční spolupráce (rozvoj stávající spolupráce) a tvorbu nových zahraničních 

kontaktů nejen ve veřejném sektoru, ale také v rámci podnikatelských činností a činnosti neziskového 

sektoru. 

 

Aktivita:RO 4.3.3.1 Meziobecní spolupráce 

Projekty rozvíjející partnerství a spolupráci mezi obcemi v území MAS, které přispějí lepší 

informovanosti, neformální vazby a snížení administrativní zátěže obcí.  Zahrnují aktivity spojené se 

vzájemným předáváním zkušeností, prohlubováním kontaktů včetně kulturních, volnočasových a 

vzdělávacích aktivit. Realizace společných (integrovaných) projektů, které pomohou obcím se 

získáváním dotačních prostředků a sníží byrokratickou zátěž (ekonomické agendy, výběrová řízení, 

veřejné zakázky). Možnost vzniku (mikroregionálních) servisních center pro obce. 

 

Aktivita:RO 4.3.3.2 Partnerství, přeshraniční spolupráce a zahraniční kontakty 

Projekty rozvíjející partnerství a spolupráci obcí na nadregionální a mezinárodní úrovni. Zahrnují 

aktivity obcí z území MAS spojené se vzájemným předáváním zkušeností, prohlubováním kontaktů 

včetně kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit se zahraničními partnery 

(partnerskými obcemi). Projekty mohou být zaměřeny na prohlubování kontaktů veřejného, 

neziskového i podnikatelského sektoru a také na tvorbu dokumentů, které následně napomohou 

rozvoji regionu – např. mapování, analýzy apod. Aktivity zahrnují také činnosti spojené s tvorbou 

propagačních materiálů zaměřených na spolupráci, včetně odůvodněných jazykových mutací.  

 

 

 

 

 

 

Indikátory pro Specifický cíl: RO 4.3 OSVÍCENÁ MÍSTNÍ POLITIKA, PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD Informační zdroj Využití 

Počet projektů zaměřených 
na zvyšování dovedností a 
kvalifikací 

Počet projektů, jejichž náplní je 
zvyšování kvalifikace a dovedností v 

území ovlivněném projektem. 
Například projekty tvořící semináře, 

kurzy a rekvalifikace. 

440620 ČR, region ČR-PL 
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Počet mikroprojektů 
zaměřených na rozvoj 
spolupráce 

Počet mikroprojektů zaměřených 
na rozvoj spolupráce mezi 

komunitami na obou stranách 
hranice, se zaměřením na společné 
zlepšování kulturních, sociálních a 

ekonomických vztahů. 

440350 Gestor OP není uvedeno 

Vybudovaná místa 
veřejného přístupu 
internetu  

Uvádí se počet míst (prostor, 
lokalita, místnost) 

170900 Gestor OP OPPK, JV 

 

 

Vazba specifického cíle RO 4.3 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním krajským dokumentem vztahujícím se k rozvoji místního řízení (politiky) a partnerství je opět 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje z roku 2015, který ve návrhové části B.1.2 

obsahuje prioritu F) Efektivní správa území, která obsahuje cíl plně využít potenciálu místních akčních 

skupin a dobrovolných svazků obcí a efektivně hospodařit s veřejnými prostředky kraje i obcí, což je 

plně v souladu s výše uvedeným specifickým cílem RO 4.3.  

Jiné místní či regionální strategie se k tomuto tématu nevztahují. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle RO 4.3 

V oblasti vzdělávání místní leaderů jsou inspirací projekty Sdružení místních samospráv zaměřené na 

osvětu starostů a vytvoření podmínek pro uplatnění moderních ICT nástrojů či projekt Národní sítě 

venkovských komunitních škol zaměřený na osvětu místních lídrů v oblasti práce s komunitou „Rovné 

příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“.  

Meziobecní spolupráce není v ČR systematicky řešena, ale přesto řada obcí zajišťuje veřejné služby 

společně se sousedními obcemi, jako provozování sběrných dvorů a kompostáren (např. Svazek obcí 

Jilemnicko, TS Jeseniký aj.). Svazek obcí pro hospodaření s odpady, který dokonce sdružuje 59 obcí 

z Olomouckého a Zlínského kraje od roku 1993 sváží odpad v okolí města Bystřice pod Hostýnem. 

Rakouský model meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství, který řada starostů z MAS Horní 

Pomoraví viděla na exkurzi v roce 2014, je systematičtější a propracovanější.  

Velmi inspirativní v oblasti meziobecní spolupráce je provozování servisních center v ORP Pacov 

provozovaný Svazkem obcí mikroregionu Stražiště či v ORP Tišnov kde funguje Poradenské a servisní 

centrum pod DSO Tišnovsko. Tyto Svazky obcí zajišťují pro obce pomoc s administrací evropských 

projektů, výběrových řízení, sociálními službami či zmíněným odpadovým hospodářstvím. 

 

Oblast specifického cíle: 5. Cestovní ruch a kulturní dědictví  

 

Specifický cíl: CR a KD  5.1 Rozvinutý a živý cestovní ruch 

Cílem je široká nabídka atraktivit a zároveň kvalitní nabízené služby cestovního ruchu, které 

návštěvníky do regionu přilákají a přimějí je zde zůstat na vícedenní pobyt a také se vracet, což 

napomůže rozvoji regionální ekonomiky a efektivnímu využití místního potenciálu. 

V rámci cíle jsou podporovány ubytovací a doprovodná stravovací zařízení a také zařízení pro sport, 

zábavné a relaxační aktivity a doprovodná infrastruktura a služby, dále budování pěších tras, 

cyklotras, hippostezek, lyžařských tras a dalších tematických stezek. 



42 
 

Důraz je kladen na zachování jedinečnosti přírody regionu a ocenění originálních a kreativních 

lidských činností, které jsou charakteristické pro region a dotváří ojedinělý obraz regionu a jsou 

zároveň v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. 

 

Opatření: CR a KD  5.1.1 Infrastruktura cestovního ruchu 

Opatření je zaměřeno na investiční výdaje související s budováním a obnovou ubytovacích a 

doprovodných stravovacích zařízení, dále zařízení pro sport, zábavné a relaxační aktivity. Opatření 

reaguje také na potřeby sociálně slabší kategorie návštěvníků a návštěvníků se specifickými 

potřebami (rodiny s dětmi, senioři apod.) 

 

Aktivita: CR a KD 5.1.1.1 Ubytování, sport, zábava a relaxace 

Zahrnuje náklady na výstavbu/rekonstrukci/obnovu/modernizaci malokapacitních1 ubytovacích či 

doprovodných2 stravovacích zařízení, sportovních, zábavných a relaxačních zařízení včetně zázemí 

(např. vnitřní komunikace, společenské prostory, kuchyň, jídelna, zázemí pro výrobu a skladování, 

zázemí pro zaměstnance, garáže, základní wellness a rehabilitace), včetně přípojek a technických 

zařízení staveb. Zahrnuje také kategorii krátkodobého ubytování a kempy, malá občerstvovací 

zařízení tvořící zázemí pro ubytovací, zábavné či relaxační objekty.  

Náklady na výstavbu/ rekonstrukci/ obnovu/ modernizaci sportovních, zábavných a relaxačních 

zařízení a areálů, půjčoven sportovních potřeb, včetně oplocení a nezbytného zázemí pro 

zaměstnance – např. hřiště, koupaliště, jízdárna apod.  

V rámci aktivity lze uplatnit náklady na vybavení pro ubytovací nebo stravovací zařízení (např. 

nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče apod.), nákup vybavení pro sportovní zařízení a 

pro půjčovny sportovních potřeb. Náklady na výstavbu odstavných stání, úpravu povrchů, osvětlení a 

oplocení, náklady na výstavbu příjezdové cesty, nákup a výsadbu doprovodné zeleně a nákup 

nezbytné výpočetní techniky související s projektem. 

 

Opatření: CR a KD 5.1.2 Zkvalitnění služeb cestovního ruchu 

Zahrnuje stavební výdaje na budování a obnovu objektů cestovního ruchu, také související výdaje na 

nákup technologie, zařízení, vybavení, ICT technologie souvisejících s projekty. 

Také výdaje spojené s přenosem informací v regionu, pořízením a modernizací informačních systémů, 

spoluprací subjektů v rámci cestovního ruchu, profesionalizací pracovníků cestovního ruchu, dalším 

vzděláváním. 

 

Aktivita: CR a KD 5.1.2.1 Infrastruktura a vybavení pro služby cestovního ruchu 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace), budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a 

sociálního zařízení k zajištění služeb cestovního ruchu – např. budování/ modernizace objektů 

informačních/návštěvnických center, atrakcí (stezky, lanová centra, adrenalin parky), související 

výdaje s pořízením zařízení těchto center. 

Stavební výdaje na úpravy vodních toků – nástupní místa a zabezpečení jezů. 

Pořízení vybavení, doprovodného zařízení pro poskytování služeb v rámci cestovního ruchu - např. 

nákup technického vybavení pro dopravce (zařízení pro cyklobusy, skibusy, lodibusy apod.) a 

koordinátory systému sdílení dopravních prostředků. 

                                                           
1
 Malokapacitní zařízení – zařízení do 60ti lůžek 

2
 Tvoří stravovací zázemí pro ubytovací, zábavné či relaxační objekty 
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Aktivita: CR a KD 5.1.2.2 Profesní vzdělávání 

Aktivity zahrnují vzdělávání – semináře, kurzy, workshopy, exkurze, přenos příkladů dobré praxe, 

stáže a další formy profesionalizace pro pracovníky v cestovním ruchu 

 

Aktivita: CRaKD 5.1.2.3  Informační systémy 

Aktivity podporující nové nástroje a přístupy přenosu a sdílení informací, prezentace území, včetně 

atraktivit. 

 

Opatření: CR a KD  5.1.3 Tvorba sítě tras a stezek v regionu 

Opatření zaměřené na tvorbu a obnovu pěších stezek, lyžařských – běžkařských tras, cyklotras, 

hippostezek a dalších tematických stezek včetně budování doprovodného zařízení. 

 

Aktivita: CR a KD 5.1.3.1  Stezky regionem 

Tvorba a obnova pěších stezek, cyklotras, cyklostezek, lyžařských – běžeckých stezek, hippostezek a 

dalších tematických stezek včetně doprovodného zařízení/mobiliáře a doprovodných staveb jako 

např. budování odpočinkových míst, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídek, zábradlí, 

úvazišť pro koně a dalších stavebních výdajů souvisejících se stezkou. Výdaje mohou také zahrnovat 

značky a nákup a výsadbu doprovodné zeleně a propagační materiály propagující výstupy projektu. 

 

Opatření: CR a KD 5.1.4  Prezentace a spolupráce v rámci cestovního ruchu 

Vytváření možností pro setkávání a prezentaci subjektů aktivních v rámci cestovního ruchu - 

podnikatelů, pracovníků informačních center, zaměstnanců veřejné správy i zástupců z neziskového 

sektoru. Zahrnuje také přenos informací a propagaci aktivit cestovního ruchu (různé formy – např. 

tvorba tiskovin, ale také TV reportáže, presstripy apod.) v regionu, v rámci České republiky, ale také 

mezinárodní (především Polsko). Zahrnuje rozvoj systému značení regionálních služeb a atraktivit. 

 

Aktivita: CR a KD 5.1.4.1  Prezentace a spolupráce 

Výdaje spojené s pořádáním setkávání a prezentaci subjektů aktivních v rámci cestovního ruchu – 

výměna zkušeností, příkladů dobré praxe, navazování kontaktů. Výdaje spojené s tvorbou 

prezentačních a informačních databází. 

Výdaje související s tvorbou a distribucí propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur, 

výdaje spojené s rozvojem systému značení regionálních služeb a atraktivit. 

Výdaje spojené s tvorbou regionálních reportáží, katalogů, brožur, zpravodajství, dokumentů. 

 

Indikátory pro Oblast specifického cíle: 5. Cestovní ruch a kulturní dědictví  

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informačn

í zdroj 
Využití 

Počet projektů 
zaměřených na rozvoj 

cestovního ruchu a 
zachování kulturního 

dědictví v příhraničním 
území 

Počet projektů, které napomáhají rozvoji 
cestovního ruchu nebo napomáhají 

zachování kulturního dědictví v příhraniční 
oblasti. 

440110 Gestor OP 
není 

uveden
o 
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Počet produktů/služeb 
cestovního ruchu 

Počet produktů/služeb cestovního ruchu, 
které vznikly v návaznosti na realizaci 

projektu. 
440120 ČR, region ČR-PL 

Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
zařízení cestovního 
ruchu 

Počet zařízení cestovního ruchu, které byly 
rekonstruovány nebo realizovány v rámci 

realizace projektu. 
440130 Gestor OP 

ČR-PL, 
SM 

 

 

Vazba specifického cíle CR a KD 5.1 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Hlavním nadregionálním aktérem v oblasti cestovního ruchu je Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 

které sdružuje obce a především podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Pro svou činnost a rozvoj 

cestovního ruchu v Jeseníkách, ale nemá vytvořenou aktuální koncepci či jiný strategický dokument. 

Proto při kontrole vazby specifického cíle: CRaKD  5.1 Rozvinutý a živý cestovní ruch s cíli Jeseníky - 

Sdružení cestovního ruchu jsme vycházeli ze stanov tohoto sdružení, které v §2 Cíl a předmět činnosti 

Sdružení obsahují shodné cíle, jako výše uvedená opatření specifického cíle 5.1. 

Olomoucký kraj pro oblast cestovního ruchu má vytvořený Program rozvoje cestovního ruchu 

Olomouckého kraje, který ve své návrhové části 3.2.1 obsahuje specifické cíle shodné se specifickým 

cílem: CRaKD  5.1 Rozvinutý a živý cestovní ruch této Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Horní Pomoraví (SCLLD). 

Na celostátní úrovni pro oblasti cestovního ruchu je vytvořena Koncepce státní politiky cestovního 

ruchu v ČR na období 2014 – 2020, která ve své návrhové části obsahuje prioritu č. 1 Zkvalitnění 

nabídky cestovního ruchu a prioritu č. 2 Management cestovního ruchu, které jsou ve shodě s výše 

uvedeným specifickým cílem naší SCLLD. 

 

Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle CR a KD 5.1 

V Jeseníkách od roku 2015 jsou pilotně testovány karty návštěvníků, které jsou pro náš region velmi 

inovativní a integrující aktéry cestovního ruchu. Jejich cílem je prodloužení pobytu turistů 

v Jeseníkách a poskytnutí marketingového nástroje podnikatelským subjektům (kvantitativní i 

kvalitativní vyhodnocení chování turistů v regionu). Karta hosta vychází z Rakouských příkladů 

spolupráce podnikatelů v oblasti služeb cestovního ruchu.  

Dalším modelem spolupráce podnikatelů cestovního ruchu, především poskytovatelů služeb 

(restaurace či ubytovací zařízení) s místními výrobci je značka Jeseníky originální produkt.  Filozofií 

systému značení je propojování jak výrobců s výrobci (odběrem surovin, produktů a vzájemná 

výměna zkušeností), tak služeb s výrobci – zde je žádoucí odběrem či prodejem surovin/výrobků od 

certifikovaného výrobce. Dochází tak ke stimulaci potenciálu lokální ekonomiky. 

 

Specifický cíl: CR a KD 5.2 Zachovalé kulturní dědictví 

Cílem je zachování kulturního dědictví regionu prostřednictvím údržby, obnovy a zhodnocováním 

nebo novým využitím objektů kulturního dědictví – např. kulturních památek, kulturních prvků, 

památkově významných území, historických parků, zahrad a alejí, památek místního významu, 

technických památek. Také prezentace místních historických, kulturních a uměleckých zajímavostí a 

významných osobností regionu. 

 

Opatření: CR a KD 5.2.1 Údržba, obnova a obnovené využívání kulturního dědictví 
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Opatření je zaměřeno na investiční výdaje související s obnovou a zhodnocením památkových budov, 

kulturních objektů a prvků, památek, památných staveb a historických parků, zahrad, alejí, skupin 

stromů. 

 

Aktivita: CR a KD 5.2.1.1 Památné stavby 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a zhodnocení 

památkových budov, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových 

rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a 

venkovské krajiny, památných staveb a s tím související úpravy okolí objektu – terénní úpravy, 

ohumusování, zatravnění, nákup a výsadba dřevin, obnova zeleně). 

Stavební obnova, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických prvků – např. obvodových a 

opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altán, fontán, jezírek, pořízení a instalace laviček, 

osvětlení. 

Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb – např. nezbytné 

přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavné plochy. 

Stavební výdaje na stavební obnovu a novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném 

rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, 

komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a sociálního zařízení, zabezpečovací zařízení).  

Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 

Výdaje na doprovodné aktivity oživující památky (netradiční, výroční akce, pravidelné tematické 

prohlídky s návazností na historii a tradice regionu,např. kostýmované prohlídky apod.) 

 

Aktivita: CR a KD 5.2.1.2 Historické parky, zahrady, plochy 

Výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin 

stromů i solitérních dřevin - např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, 

revitalizace a konzervace věkovitých dřevin a památných stromů. 

Výdaje na realizaci informačních systémů a budování a rekonstrukci objektů zaměřených na 

prezentaci místního přírodního bohatství a cenných krajinných prvků. 

Výdaje na tvorbu studií a projektové dokumentace. 

Výdaje související s tvorbou a distribucí propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 

 

Opatření: CR a KD 5.2.2 Budování, obnova objektů pro prezentaci místních kulturních, 

přírodních a historických zajímavostí 

Opatření na sběr a prezentaci kulturně-historických, přírodovědných údajů, budování výstavních 

expozic, informačních systémů a muzeí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a 

tradiční místní lidovou kulturu, řemesla, historicko-technické aktivity a přírodní hodnoty. 

 

Aktivita: CR a KD 5.2.2.1 Muzea a výstavní expozice 

Výdaje na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a 

historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou 

kulturu. Výdaje na rozšíření, obnovu, modernizaci stávajících výstavních expozic a muzeí, doplnění 

těchto zařízení o nové atraktivity a výdaje spojené se zvyšováním atraktivity těchto zařízení. 

Výdaje na zařízení a vybavení výhradně sloužící pro veřejnost a související s expozicí a muzeem – 

např. výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, 

počítačová technika – ICT technologie, zabezpečovací zařízení, zázemí pro pracovníky. 
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Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 

 

Indikátory pro Specifický cíl: CR a KD 5.2 Zachovalé kulturní dědictví 

 

Ukazatel Charakteristika KÓD 
Informační 

zdroj 
Využití 

Počet vybudovaných 
návštěvnických 
středisek 

Návštěvnické středisko je objekt určený 
návštěvníkům daného přírodně 

hodnotného území, ve kterém jsou 
atraktivním způsobem (zejména formou 

výchovně vzdělávacích interaktivních 
expozic) podávány informace o místním 

přírodním a kulturním dědictví, 
možnostech ubytování a další informace 
z oblasti cestovního ruchu. Významnou 
funkcí je osvěta návštěvníků v oblasti 
ochrany přírody a usměrňování jejich 

pohybu v daném území. Součástí 
návštěvnického střediska je zázemí pro 

návštěvníky včetně veřejného WC. 

260820 Gestor OP OPZP 

Počet zregenerovaných 
nemovitých kulturních 
památek 

Počet zregenerovaných nemovitých 
kulturních památek 

410401 Gestor OP IOP 

Počet nově 
vybudovaných či 
zmodernizovaných 
kulturních zařízení 

Počet nově vybudovaných či 
zmodernizovaných kulturních zařízení  

410402 Gestor OP IOP 

Zvýšení počtu akcí 
realizovaných v 
kulturních památkách 

Zvýšení počtu akcí realizovaných v 
kulturních památkách. V %. 

410403 MK 
není 

uvedeno 

Zvýšení počtu 
návštěvníků památek a 
kulturních zařízení - 
absolutně 

Zvýšení počtu návštěvníků absolutně 410410 NIPOS 
není 

uvedeno 

 

 

Vazba specifického cíle CR a KD 5.2 na místní a nadregionální strategie a problémy v území 

Olomoucký kraj pro oblast cestovního ruchu má vytvořený Program rozvoje cestovního ruchu 

Olomouckého kraje, který ve své návrhové části 3.2.1 obsahuje specifické cíle shodné se specifickým 

cílem: CR a KD  5.2 Zachovalé kulturní dědictví této Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Horní Pomoraví (SCLLD). 

Na celostátní úrovni pro oblasti cestovního ruchu je vytvořena Koncepce státní politiky cestovního 

ruchu v ČR na období 2014 – 2020, která ve své návrhové části obsahuje prioritu č. 1 Zkvalitnění 

nabídky cestovního ruchu, která je dílčím způsobem shodná s výše uvedeným specifickým cílem naší 

SCLLD. 
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Inovace, integrace a inspirace pro implementaci specifického cíle CRaKD 5.2 

Zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví na území MAS Horní Pomoraví vyžaduje nemalé 

finanční prostředky, které ale nebude snadné získat. Příležitost pro oživení památek představuje 

efektivní spolupráce místních aktérů pro vznik nových služeb a zážitků pro návštěvníky regionu. 

V souladu s aktuálními trendy cestovního ruchu související s kulturním dědictvím je vytvoření nabídky 

zážitkové turistiky (noční prohlídky, inscenované živé obrazy historických událostí), která může  oživit 

neopravené památky a upozornit na jejich historickou a kulturní hodnotu, přilákat veřejnost bez 

ohledu na jejich technický stav a komfort vybavenosti. Příkladem je Broumovský klášter, který ve 

svých prostorách vytvořil ubytovací kapacity a zajišťuje zážitkové prohlídky spojené s živými obrazy 

historických událostí aj. 

Samostatnou kapitolou spojenou s venkovem a jeho kulturním dědictvím jsou tematická minimuzea 

zaměřená na konkrétní řemesla a oblasti (např. Stálá expozice lesnictví, myslivosti a tesařství 

v Jeseníkách umístěná v Branné či Technodrom, muzeum výpočetní techniky v Hosticích). 

V oblasti oživení a prezentace přírodního dědictví po celé EU fungují geoparky, které zajímavou a 

ucelenou formou představují geologické zajímavosti regionu ve vazbě na ukončenou těžbu 

nerostného bohatství a s tím spojenou historické technologie (uzavřené štoly, lomy a zpracování 

suroviny). S tím jsou spojené specifické průvodcovské služby, takzvaných  georangerů, kteří mají na 

starosti práci s klienty v horském terénu. 

Rozvoj a ochrana kulturního a přírodního dědictví má vazbu na iniciaci místní vlastivědy. Místní 

obyvatelé by měli mít příležitost získat znalosti o svém nejbližším okolí, formou základního vzdělávání 

i v rámci výletů v okolí svého domova. Lokální vlastivěda poskytuje možnost poznat pověsti spojené 

se zakládáním a rozvojem sídel, či jiné historické události, které se zachovaly a přeformulovaly 

v orálním i písemném podání. Takové vědomosti umožňují obyvatelům lépe pochopit vývoj místa, 

kde žijí, vážit si kulturního i přírodního dědictví a rozvíjet je dále v rámci svého občanského a tudíž i 

komunitního života. Tato inspirace k vzniku místní vlastivědy má vazbu na opatření LZ 1.2.4 Rozvoj 

komunitního života v obci a specifický cíl: RO 4.3 OSVÍCENÁ MÍSTNÍ POLITIKA, PARTNERSTVÍ A 

SPOLUPRÁCE 
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6.3 Akční plán CLLD 

6.3.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního prog. 
Opatření CLLD vychází z podmínek a cílů Investiční priority 4.1 Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

6.3.1.1 Doprava 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Doprava má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 IROP: 

- SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: RO 4.2 Bezpečná doprava a dopravní dostupnost 

Opatření: RO 4.2.1 Bezpečná doprava 

Opatření: RO 4.2.2 Dopravní dostupnost 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Doprava je shodné se specifickým cílem RO 4.2 Bezpečná doprava a dopravní 

dostupnost, uvedeným ve strategické části SCLLD, který je tvořen opatřeními RO 4.2.1 Bezpečná 

doprava a RO 4.2.2. Dopravní dostupnost. Cílem opatření CLLD Doprava je snížení nehodovosti 

účastníků silničního provozu (cyklisté, chodci, řidiči), a to primárně bezpečnostíními opatřeními a 

sekundárně podporou zkvalitnění zázemí pro cyklodopravu a veřejnou dopravu. Dílčím cílem tohoto 

opatření CLLD, tak je rozvoj cyklodopravy a veřejné dopravy vedoucí k zvýšení podílů dojíždějících 

osob na kole, aubusem či vlakem do práce, školy či službami v obci či mimo ni. 

V rámci opatření CLLD Doprava budou podporovány aktivity jako výstavba a stavební úpravy 

chodníků, cyklostezek, cyklopruhů, zastávek veřejné dopravy, úschoven kol, osvětlených přechodů, 

příčných prahů.  Dále pak pomoci preventivních opatření jako radary, protismykové úpravy vozovek, 

informační tabule, optické vodorovného značení aj. bude zvyšována bezpečnost silniční dopravy 

v území MAS Horní Pomoraví. Součástí realizovaných projektů budou moci být realizované 

doprovodné aktivity jako, zvuková signalizace pro nevidomé, bezbariérovost vytvořené 

infrastruktury, stojany na kola, úschovny kol (vč. bike boxů či dobíjecích stanic elektrokol), 

odpočívadla, dopravních značení či vhodná zeleň (zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a 

cyklopruhů). 

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

programy  

Opatření CLLD Doprava nemá přímou vazbu na žádné jiné opatření této Strategie CLLD. Přirozeně má 

opatření CLLD vazbu individuální projekty podpořené Řídícím orgánem IROP v rámci Specifického cíle 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, proto bude nezbytné koordinovat implementaci 

opatření CLLD Doprava s individuálními podpořenými projekty.  

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

programy  

Opatření CLLD Doprava má za cíl zlepšit technickou vybavenost jednotek dobrovolných hasičů a obcí 

na řešení rizik a katastrof ohrožujících život, zdraví osob a majetku, a to i v souvislosti s riziky a 

katastrofami spojených se změnou klimatu (např. intenzivní, dlouhodobé srážky, masivní mrazy, 

výkyvy počasí, sucha, požáry, sesuvy či vichřice). Přes průběžnou modernizaci složek IZS v území MAS 
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Horní Pomoraví nedošlo k dostatečné vybavenosti a odolnosti vůči mimořádným událostem a rizikům 

souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.  

D) Alokace a časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci ….. % pro opatření CLLD Doprava z celkové 
alokace pro IROP MAS Horní Pomoraví, což znamená …… mil. Kč při celkové alokaci 66,6 mil. na 
Programový rámec IROP. 
Výzva bude vyhlášena v nejbližší možný termín v roce 2016 a následně každý rok implementace 

Strategie CLLD. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení 4 výzev.  

Termíny výzev: 

Vyhlášení výzvy v třetím kvartálu roku 2016 

Vyhlášení výzvy v třetím kvartálu roku 2017 

Vyhlášení výzvy v třetím kvartálu roku 2019 

Vyhlášení výzvy v třetím kvartálu roku 2020 

E) Popis možných zaměření projektů  

- cyklistická stezka (C8a,b dle vyhlášky 30/2001 Sb.)  

- stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9a,b dle vyhlášky 30/2001 Sb.) 

- stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (C10a,b dle vyhlášky 30/2001 Sb.) 

- komunikace s vyloučením motorové dopravy (B11) 

- výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce případně s povoleným 

vjezdem cyklistů (C7 + E13) 

- součástí komplexních projektů mohou být vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (V14 + IP20) a 

obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích (E12) 

- výstavba či modernizace přestupních terminálů zajišťujících úschovu a parkování aut (P+R, 

P+K, kol, elektrokol (bike boxy), sdílených elektromobilů 

- nasvětlení přechodů a světelné signalizační zařízení řídícího provoz přechodu pro chodce 

- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél autobusových zastávek, včetně vlastních 

autobusových zálivů 

- bezpečnostní prvky na vozovce, úprav vjezdu do obce, zvýšení protismykových vlastností 

vozovky, úprava dopravního značení (svislého a vodorovného) 

F) Typy příjemců podpory  

- obce a jimi zřízené organizace 

- dobrovolné svazky obcí 

H) Výstupy opatření CLLD 

- počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě (indikátor č. 

7 52 01) – 2 terminály (milník pro rok 2018 – 0 terminálů) 

- počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (indikátor č. 7 50 01)  - 5 realizací   

- počet vytvořených parkovacích míst (indikátor č. 7 40 01) – 5 míst 

- počet parkovacích míst pro jízdní kola (indikátor č. 7 64 01) – 4 místa 

- délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (indikátor č. 7 61 00)  -  0 km 

I) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Bezpečnost a cyklodoprava 

- potřebnost zvýšení bezpečnosti (nehodovost v úseku, intenzita dopravy a intenzita 

bezmotorové dopravy) 

- zaměření na rizikové skupiny (projekt je realizován v blízkosti MŠ, ZŠ, družiny, hřiště)  

- komplexnost (projekt propojuje hlavní dva body, navazuje či propojuje) 
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Veřejná doprava a parkovací místa: 

- potřebnost (množství spojů za týden, nevyhovující technický stav) 

- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, míra spoluúčasti žadatele, výše dotace) 

- komplexnost (počet typů dopravy v terminálů (vlaková, autobusová, automobilová, 

cyklodoprava), počet aktivit projektu) 

- inovativnost (využití moderních technologií či ICT) 

- spolupráce (meziobecní spolupráce) 
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6.3.1.2 Dobrovolní hasiči 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Dobrovolní hasiči má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 IROP: 

- SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: RO 4.1 Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní infrastruktura 

Opatření: RO 4.1.3 Zkvalitnění občanského vybavení a služeb 

Aktivita: RO 4.1.3.2 Budování a obnova infrastruktury veřejné správy a veřejných služeb 

Aktivita: RO 4.1.3.3 Budování a posilování kapacit JDH a obcí pro krizové situace 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Dobrovolní hasiči má za cíl zlepšit technickou vybavenost jednotek dobrovolných 

hasičů a obcí na řešení rizik a katastrof ohrožujících život, zdraví osob a majetku, a to i v souvislosti 

s riziky a katastrofami spojených se změnou klimatu (např. intenzivní, dlouhodobé srážky, masivní 

mrazy, výkyvy počasí, sucha, požáry, sesuvy či vichřice). Přes průběžnou modernizaci složek IZS 

v území MAS Horní Pomoraví nedošlo k dostatečné vybavenosti a odolnosti vůči mimořádným 

událostem a rizikům souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.  

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

programy  

Toto opatření CLLD Dobrovolní hasiči nemá přímou vazbu na žádné jiné opatření této Strategie CLLD. 

Přirozeně má opatření CLLD vazbu individuální projekty podpořené Řídícím orgánem IROP v rámci 

Specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof IROP, proto bude 

nezbytné koordinovat implementaci opatření CLLD Dobrovolní hasiči s individuálními podpořenými 

projekty. Nepřímou vazbu má na opatření CLLD Dobrovolní hasiči Operační program Životní 

prostředí, který v prioritní ose I. a III. bude podporovat projekty snižující rizika katastrof. 

D) Alokace a časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci ….. % pro opatření CLLD Hasiči z celkové 
alokace pro IROP MAS Horní Pomoraví, což znamená …… mil. Kč při celkové alokaci 66,6 mil. na 
Programový rámec IROP. 
Výzva bude vyhlášena v nejbližší možný termín v roce 2016 a následně každé dva roky (2018 a 2020) 

implementace Strategie CLLD. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení tří výzev.  

E) Popis možných zaměření projektů  

- výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, 

uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti 

techniky a prostředků k nasazení, 

- pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro 

nouzový provoz stanice 

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených 

s orkány a větrnými smrštěmi 

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených 

s extrémním suchem 

F) Typy příjemců podpory  

- obce a jimi zřízené organizace vč. dobrovolných svazků obcí a jednotek dobrovolných hasičů 
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H) Výstupy opatření CLLD 

- počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (indikátor 5 70 01) – 5 kusů 

- počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS (indikátor 5 75 01) – 3 

objekty (milník pro rok 2018 – 0 objektů) 

I) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- potřebnost (stav a dostupnost stávající techniky, stav skladovacích prostor,) 

- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, míra spoluúčasti žadatele, výše dotace) 

- spolupráce (podpora projektů ze strany JPO v okolí) 
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6.3.1.3 Zázemí pro sociální inkluzi 

 A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Zázemí pro sociální inkluzi má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 IROP: 

- SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: LZ 1.3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné  

Opatření: LZ 1.3.1 Moderní infrastruktura pro sociální služby 

Opatření: LZ 1.3.5. Vznik a rozvoj komunitních center 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Zázemí pro sociální inkluzi vychází z potřeb a cílů uvedených ve strategické části u 

specifického cíle LZ 1.3. Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné.  

Hlavním cílem opatření CLLD Zázemí pro sociální inkluzi je vytvořit technické zázemí pro poskytování 

sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a ostatních služeb vedoucích 

k sociální inkluzi. K dosažení cíle bude využíváno nákupu budov, zařízení (automobil aj.) a vybavení a 

stavební úpravy budov, které povedou k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb a ostatních služeb. Díky tomu dojde k vytvoření, obnově a zkvalitnění materiálně-technického 

zázemí existujících služeb vedoucích k sociální inkluzi cílové skupiny. 

Cílem opatření je přispění k sociální inkluzi, proto budou podporovány potřebné projekty rozvíjející či 

zlepšující podmínky pro poskytování terénních, ambulantních tak i pobytových služeb. K sociální 

inkluzi přispívají komunitní centra, které sociálně vyloučeným poskytují nejen sociální služby, ale i 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity 

jako celku. Komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první 

kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Dílčím cílem opatření CLLD Zázemí pro sociální 

inkluzi je vytvořením podmínek pro sociální bydlení dle legislativních požadavků ČR. 

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

programy 

Toto opatření CLLD má přímou vazbu na opatření CLLD Sociální inkluze v rámci Programového rámce 

OP Zaměstnanost, ve  kterém budou podporovány především provozní náklady a drobné investice 

v  sociálních službách a komunitních centrech. 

Opatření CLLD Zázemí pro sociální inkluzi má vazbu na individuální projekty IROP ve specifickém cíli 

2.1 a OP Zaměstnanost, kde nebytné předejít problémům spojených s dvojím financováním a usilovat 

o provázanost opatření CLLD Zázemí pro sociální inkluzi a individuálních projektů v území MAS. 

D) Alokace a časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci ….. % pro opatření CLLD Zázemí pro 
sociální inkluzi z celkové alokace pro IROP MAS Horní Pomoraví, což znamená …… mil. Kč při celkové 
alokaci 66,6 mil. na Programový rámec IROP. 
První výzva bude vyhlášena v 1. kvartálu roku 2017 a následně každý rok implementace Strategie 

CLLD. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení čtyři výzvy.  

E) Popis možných zaměření projektů  

- stavební úpravy a nákup budovy umožňující zajištění či zkvalitnění sociální služeb vedoucích 

k sociální inkluzi 

- nákup zařízení a vybavení umožňující poskytování terénních, ambulantních a pobytových 

služeb vedoucích k sociální inkluzi 

- stavební úpravy a nákup budovy, vybavení a zařízení vedoucích k řízení komunitního centra 
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F) Typy příjemců podpory  

- obce a jimi zřízené organizace 

- dobrovolné svazky obcí 

- poskytovatelé sociálních služeb  

- neziskové organizace 

H) Výstupy opatření CLLD 

- počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci (indikátor č. 55401) – 2 jednotky 

- počet poskytovaných druhů sociálních služeb (indikátor č. 55402) – 2 služby 

- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) – 15 jednotek  

- počet podpořených polyfunkčních komunitních center (indikátor č. 55101) – 0 center 

I) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- potřebnost (vazba na komunitní plán sociálních služeb,  

- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, míra spoluúčasti žadatele, výše dotace) 

- udržitelnost služeb (podpora projektu obce či Olomouckého kraje) 

- spolupráce (u NNO s obcí, u obcí s NNO a okolními obcemi) 
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6.3.1.4 Zázemí pro sociální podnikání 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 

IROP: 

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

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: PaZ 2.1  Ekonomicky silný region 

Opatření: PaZ 2.1.1 Posilování podnikatelského prostředí 

Specifický cíl:  PaZ 2.2 Silný pracovní potenciál  

Opatření: PaZ 2.2.1 Uplatnění osob se zhoršenou pozicí na trhu práce 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání vychází z potřeb a cílů uvedených ve strategické části u 

specifického cíle PaZ 2.1 Ekonomicky silný region. Cílem opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání 

je podpora sociálních podniků, které vytváří pracovní místa a systémovou podporu osob ohrožených 

na trhu práce při jejich dalším uplatnění na trhu práce. Těchto cílů bude dosaženo díky finanční 

podpoře sociálních podniků při realizaci stavebních úprav, nákupu a instalaci vybavení (nábytek, 

zařízení, výrobní technologie, ICT aj). 

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

programy  

Toto opatření CLLD má přímou vazbu na opatření CLLD Sociální podnikání a opatření CLLD Prostupné 

zaměstnávání/tranzitní sociální podnik v rámci Programového rámce OP Zaměstnanost (vycházející 

z SC 2.1.2), ve kterých budou podporovány provozní náklady a drobné investice v  sociálních 

podnicích. 

Opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání má vazbu na individuální projekty IROP ve specifickém 

cíli 2.2 a OP Zaměstnanost ve specifickém cíli 2.1.2. 

D) Alokace a časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci ….. % pro opatření CLLD Zázemí pro 
sociální podnikání z celkové alokace pro IROP MAS Horní Pomoraví, což znamená …… mil. Kč při 
celkové alokaci 66,6 mil. na Programový rámec IROP. 
Výzva bude vyhlášena v nejbližší možný termín v roce 2016 a následně každé dva roky (2018 a 2020) 

implementace Strategie CLLD. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení tří výzev.  

E) Popis možných zaměření projektů  

- vznik nového sociálního podniku (stavební úpravy, pořízení zařízení, vybavení, výrobní 

technologie, ICT aj.)  

- rozšíření kapacity sociálního podniku (stavební úpravy, pořízení zařízení, vybavení, výrobní 

technologie, ICT aj.) 

F) Typy příjemců podpory  

- osoby samostatně výdělečné činné  

- podnikatelé (malé a střední podniky) 

- obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- dobrovolné svazky obcí  

- nestátní neziskové organizace  

- církve a církevní organizace  
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H) Výstupy opatření CLLD 

- počet podniků pobírajících podporu (indikátor č. 1 00 00) – 1 podnik 

- zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (indikátor č. 1 04 00) – 4 FTE (full time 

employee) 

- počet nových podniků, které dostávají podporu  (indikátor č.1 01 05) – 1 podnik 

- soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) (indikátor č. 1 03 00) - ?? 

- zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 

(indikátor č. 1 04 03) – 2 FTE (full time employee) 

I) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- udržitelnost podnikatelského plánu 

- potřebnost  

- vazba na místní dodavatele  

- počet vytvořených pracovních míst 

- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, míra spoluúčasti žadatele, velikost 

projektu) 
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6.3.1.5 Školství 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Školství má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 IROP: 

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

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: LZ 1.1 Fungující a kvalitní školství 

Opatření: LZ 1.1.1 Moderní školská infrastruktura 

Opatření: LZ 1.1.2 Rozvoj zázemí pro školské i mimoškolní aktivity 

Specifický cíl: LZ 1.2 Rozvinutý komunitní život 

Opatření: LZ 1.2.1 Moderní volnočasová infrastruktura 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Školství vychází ze specifického cíle LZ 1.1 Fungující a kvalitní školství uvedeného ve 

strategické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS  Horní Pomoraví. 

Cílem opatření CLLD Školství je zlepšit kvalitu infrastruktury pro vzdělávání, což znamená podporu 

infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a 

mateřských škol), pro základní vzdělávání v ZŠ (podpora výuky cizích jazyků, technických a 

řemeslných oborů, přírodních věd, digitálními technologiemi), pro celoživotní vzdělávání (komunitní 

školy aj.) ale také infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže. K dosažení cíle budou 

podporovány stavební úpravy a nákup vybavení zaměřený na výšení kvality podmínek pro výuku. 

Společně s rozvojem vzdělávací infrastruktury budou podporovány aktivity směřující ke zlepšení 

podmínek pro inkluzi ve vzdělávání a vnitřní a vnější konektivity škol. 

Vazba na místní akční plány vzdělávání 

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

programy  

Opatření CLLD Školství nemá přímou vazbu na žádné jiné opatření této Strategie CLLD. Přirozeně má 

opatření CLLD vazbu individuální projekty podpořené Řídícím orgánem IROP v rámci Specifického cíle 

2.4, proto bude nezbytné koordinovat implementaci opatření CLLD Školství s individuálními 

podpořenými projekty. Dále pak bude důležité propojení s projekty podpořenými z OP VVV, které 

budou realizovány formou šablon či individuálních žádostí. 

Nepřímou vazbu má na opatření CLLD Školství Operační program Zaměstnanost v oblasti podpory 

prorodinných opatření a tím pádem i opatření CLLD Prorodinná opatření (Programový rámce OP 

Zaměstnanost). 

D) Alokace a časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci ….. % pro opatření CLLD Školství z celkové 
alokace pro IROP MAS Horní Pomoraví, což znamená …… mil. Kč při celkové alokaci 66,6 mil. na 
Programový rámec IROP. 
Výzva bude vyhlášena v nejbližší možný termín v roce 2016 a následně každý rok implementace 

Strategie CLLD. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení pěti výzev.  

E) Popis možných zaměření projektů  

- infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských 

skupin a mateřských škol (stavební úprava a pořízení vybavení) 

- infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úprava a pořízení 

vybavení) 

- infrastruktura pro celoživotní vzdělávání (stavební úprava a pořízení vybavení) 
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- infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (stavební úprava a pořízení 

vybavení) 

F) Typy příjemců podpory  

- základní školy 

- mateřská školy 

- neziskové organizace 

- subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

H) Výstupy opatření CLLD 

- počet podpořených vzdělávacích zařízení (indikátor č. 50000) – 8 zařízení 

- kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (indikátor č. 50001) – 

60 jednotek 

- počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let (indikátor č. 50120) – 0 osob 

I) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, míra spoluúčasti žadatele, velikost 

projektu) 

- komplexnost projektu (více aktivit projektu, zaměření projektu na řešení problému) 

- potřebnost projektu (technický stav učebny/školy; počet žáků se SVP) 

- spolupráce (podpora projektu okolních obcí/škol) 

- společné vzdělávání (projekt významně přispívá k inkluzivnímu/společnému vzdělávání) 

- inovace (využití moderních technologií a metod ve výuce díky realizaci projektu) 
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6.3.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova 
Fiche CLLD vychází z podmínek a cílů Programu rozvoje venkova. 

Výběr opatření do programového rámce PRV, alokace a výstupové indikátory projedná Programový 

výbor MAS Horní Pomoraví 25. 1. 2016, proto zatím uvádíme pouze souhrn všech možných opatření 

PRV. Fiche, které je možné financovat v rámci SCLLD: 

 

1. Předávání znalostí a informační akce 

- odborné vzdělávání a získávání dovedností - vzdělávací kurzy a workshopy 

Indikátor   Počet účastníků vzdělávání 

2. Investice do zemědělských podniků 

- hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě - investice do zemědělských 

staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.  

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 
 

3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

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

uvádění na trh (např. investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 

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

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků včetně technologií souvisejících s 

dohledatelností produktů a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování); investice vedoucí ke zvyšování a 

monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a 

potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na 

čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

4. Lesnická infrastruktura 

- 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. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Celková délka lesních cest (km) 

 

5. Zemědělská infrastruktura 

- hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce 
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a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 

technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny 

pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 

 

6. Pozemkové úpravy 

- realizace plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především 

zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování 

krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro 

ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být 

v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti 
krajiny a její diverzifikaci (km) 

 

7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Pozn:  Jediné opatření, které není podporováno v rámci celostátního PRV 

- investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační 
činnosti), M (Profesní, vědecké a technické činnosti), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a 
agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny), 
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).  

- Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 
mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu 
(agroturistika). 

 

Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

8. Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

- projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a 
snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo 
stabilizací strží. Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. 
Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních 
útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL.   
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Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Celková plocha (ha) 

 
9. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

 
- hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to 

od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.  
- Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o 

podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 
platné lesní hospodářské osnovy. 

 
Indikátor  Počet podpořených operací (akcí)  

Celková plocha (ha) 
 

10. Neproduktivní investice v lesích 
 

- 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. 

 
Indikátor  Počet podpořených operací (akcí)  

Celková plocha (ha) 
 

 
11. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 
 

- 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.  

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

 
Indikátor  Počet podpořených podniků/příjemců 
   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
 

12. Sdílení zařízení a zdrojů 
 

- Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 
činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba skladovacích a 
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výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního 
využití zdrojů (např. přírodních, energetických či genetických zdrojů). V souvislosti s 
realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik a koordinaci 
spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu.  
 

Indikátor  Počet podpořených kooperačních činností  
Počet podpořených podniků/příjemců 

 
13. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů 
 

- společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé 
jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na 
novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, 
propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu.  

- Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho 
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem 

 
Indikátor  Počet podpořených kooperačních činností  

Počet podpořených podniků/příjemců 
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6.3.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost 
Opatření CLLD vychází z podmínek a cílů Investiční priority 2.3 OP Zaměstnanost. 

6.3.3.1 Sociální inkluze 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření Kvalitní sociální služby má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 2.3.1 OPZ: 

- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, 

služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce  

- Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: LZ 1.3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné  

Opatření: LZ 1.3.2  Kvalitní sociální služby 

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je realizace aktivity spadající pod opatření LZ 1.3.2 Kvalitní sociální služby, který široce 

zahrnuje všechny aktivity a opatření vzešlé z  komunitních plánů sociální služeb platných na území 

MAS Horní Pomoraví. Jedná se především o terénní a ambulantní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, jako odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či osobní asistence. Odlehčovací služba dle § 44 zákona č. 

108/2006 Sb. je na území MAS HP poskytována a vyžaduje posílení kapacity (fyzická či personální 

kapacita či otevírací doba). 

Samostatnou kapitolou z potřebných služeb jsou služby mimo zákon o sociálních službách, jako 

komunitní centra, komunitní práce, preventivní a aktivizační programy, prevence kriminality aj., které 

výrazně napomáhají sociální inkluzi a zlepšují komunikaci a společných život komunity s úřady, obcí či 

širokou veřejností. Jedná se o služby a činnosti uvedené v aktivity LZ 1.3.2.4 Alternativní a doplňkové 

činnosti vedoucí k sociální inkluzi.  

Potřebnost výše uvedených aktivit vychází z Analytické části (kap. 5.9), kde je popsán rozsah 

chudoby, sociálního vyloučení a existujících služeb v území MAS Horní Pomoraví. Potřebnost 

potvrdili nejen zástupci poskytovatelů sociálních služeb, ale i zástupci obcí. Proto v území existují 

komunitní plány sociálních služeb (i na úrovni POÚ) či plány prevence kriminality, který vytvořili 

zázemí pro lepší implementaci potřebných aktivit/projektů. 

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

programy  

Opatření CLLD Sociální inkluze má velmi úzkou vazbu na opatření CLLD Moderní infrastruktura pro 

sociální služby a komunitních center (IROP SC 2.1), které umožní finanční podporu „tvrdých investic“ 

do zařízení poskytující inkluzivní sociální služby a do komunitních center. Obdobné aktivity budou 

moci žadatelé realizovat v SC 2.1 IROP u žádostí podávaných přímo na řídící orgán IROP.  

Dále má toto opatření vazbu na opatření CLLD Sociální podnikání a opatření CLLD Prostupné 

zaměstnávání, které přispívá k sociální inkluzi vznikem pracovních míst pro osoby dlouhodobě 

nezaměstnané či sociálně vyloučené. 

Samozřejmě opatření CLLD Sociální inkluze má vazbu na SC 2.1.1 a SC 2.2.1 OP Zaměstnanost. 

D) Priorizace navrhovaných opatření  
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Opatření Sociální inkluze bude financováno z alokované částky (A), ale zároveň je opatřením 

financovaným z alokované částky v případně navýšení alokace (B). 

E) Alokace pro opatření 

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci 45 % pro opatření CLLD Sociální inkluze 
z celkové alokace pro OP Zaměstnanosti MAS Horní Pomoraví, což znamená 7,1 mil. Kč při celkové 
alokaci 15,7 mil. na Programový rámec OPZ. 
F) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Vyhlášení pilotní výzvy v první polovině roku 2016 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2017 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2018 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2019 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2020 

F) Popis možných zaměření projektů  

Zajištění těchto registrovaných sociálních služeb: 

- Odborné sociální poradenství (vč. mobilní terénní týmy) 

- Terénní programy  

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

- Raná péče  

- Kontaktní centra  

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   

- Sociální rehabilitace   

- Sociálně terapeutické dílny  

- Služby následné péče  

- Podpora samostatného bydlení   

- Osobní asistence  

- Odlehčovací služby  

Zajištění těchto činností vedoucí k vzniku/rozšíření komunitního centra: 

- personální zajištění provozu komunitního centra (sociální pracovník, streekworker, asistent 

prevence kriminality aj.) 

- aktivizační, asistenční a motivační programy 

- dobrovolnické akce (pořízení nástrojů, ochranných pomůcek, stromů aj.) 

- programy prevence sociálně patologických jevů 

- provozní náklady komunitního centra 

- drobné stavební úpravy a investice do budovy komunitního centra 

- pořízení vybavení pro provoz komunitního centra (nábytek, aktivizační prvky, suroviny, ICT 

aj.) 

Zajištění těchto služeb mimo zákon 108/2006 Sb.: 

- sociálního/ dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 

- aktivizační, asistenční a motivační programy 

- nástroje prevence kriminality (asistent prevence, romsky mentor) 

- programy prevence sociálně patologických jevů 

- program sekundární a terciární prevence 

- probační a resocializační programy 

- vzdělávací a aktivizační workshopy 

- osvěta a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství 
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- aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin nebo 

komunit osobami blízkými nebo jinými), sdílené péče a včetně rozvoje domácí paliativní péče 

- aktivity místních samospráv či svazků obcí při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální 

práce (komunitní plánování sociálních služeb) 

G) Podporované cílové skupiny  

- osoby sociálně vyloučené 

- osoby sociálním vyloučením ohrožené 
- osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
- imigranti a azylanti  
- oběti trestné činnosti  
- osoby opouštějící institucionální zařízení  
- osoby v nebo po výkonu trestu  
- osoby ohrožené předlužeností  
- osoby pečující o jiné závislé osoby  
- osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
- klienti sociálních služeb 

- zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb 

- zaměstnanci místních aktérů (obecní úřad, městská policie, komunitních center aj.) 

- neformální pečovatelé  

H) Typy příjemců podpory  

- poskytovatelé sociálních služeb 

- obce a jimi zřízené organizace 

- nestátní neziskové organizace  

I) Absorpční kapacita MAS  

Jak je uvedené v analytické části na území MAS Horní Pomoraví působí 53 zařízení sociálních služeb (i 

se sedlem mimo území MAS) a 45 zařízení poskytuje sociální služby spadající do výše uvedených 

kategorií terénních a ambulantních sociálních služeb směřujících k sociální inkluzi či prevenci 

sociálního vyloučení. Mimo to ze strany obcí je velký zájem o realizaci aktivit mimo zákon o sociálních 

službách, jako jsou nástroje prevence kriminality či komunitní práce (centra). Proto toto opatření má 

nejvyšší alokaci v tomto programovém rámci OPZ. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Opatření CLLD Kvalitní sociální služby má mírní pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, 

nediskriminaci a rovnost žen a mužů. Jelikož jsme periferní region s vysokým úbytkem obyvatel je 

zvyšování kvality života nástrojem jak zamezit dalšímu odlivu obyvatelstva a zachování udržitelného 

hospodářství a veřejných služeb v regionu. Opatření přímo směřuje k sociální inkluzi, která pomáhá 

vytvořit rovné podmínky sociálně vyloučeným a zamezuje tak diskriminaci. Řada nepříznivých 

sociálních situací dopadá na ženy a vytvořením kvalitnější sítě sociálních služeb pomáháme rovnosti 

mezi ženami a muži. 

K) Očekávané výstupy 

- celkový počet účastníků (indikátor 60000) – 35 osob 

- počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni (indikátor 6 22 00) – 1 projekt 

- počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace 
(indikátor 6 20 00) – 2 projekty 

- kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01) – 15 osob 
?? JINÉ?? 
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L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

- Finančním či nefinančním partnerem projektu je obec 

- Vytvořená služba je otevřená i jiným skupinám obyvatelstva (senioři) 

- Vytvořené služby jsou dostupné pro osoby žijících v SVL 

- Žadatel má sídlo na území MAS Horní Pomoraví (diskriminace)  
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6.3.3.2 Prostupné zaměstnávání/tranzitní sociální podnik 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření Prostupné zaměstnávání má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 2.3.1 OPZ: 

- Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí 

- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

- Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování 

potřeb lokálních zaměstnavatelů 

- Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: PaZ 2.2 Silný pracovní potenciál  

Opatření: PaZ 2.2.1 Uplatnění osob se zhoršenou pozicí na trhu práce 

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je realizace celé škály činnosti a aktivit popsaných v opatření PaZ 2.2.1 Uplatnění osob 

se zhoršenou pozicí na trhu práce. Cílem opatření je zlepšení postavení osob na trhu práce 

(rekvalifikace, mentoring, práce na zkoušku, obnovení pracovních návyků), zprostředkování 

zaměstnání a především pro osoby s kumulací problémů (sociálně vyloučené) a dlouhodobou 

nezaměstnaností je cílem vytvořit v regionu fungující systém prostupného zaměstnávání. To mimo 

jiné vyžaduje i spolupráci s místním úřadem práce, obcemi, sociálními podniky, podnikateli a 

případně a neziskových organizací pracujících s cílovou skupinou. 

Cílem opatření je vytvoření systému prostupného zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a 

díky partnerství lokálních partnerů zajištění několika stupňů pracovních míst (APP, VPP, 

SUPM/tranzitní sociální podnik, primární trh práce) pro osoby sociálně vyloučené/dlouhodobě 

nezaměstnané. Budou tak podporovány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tranzitní sociální 

podniky a s tím spojené doprovodné aktivity. 

Tímto opatřením budou realizovány aktivity uvedené v aktivitě: PaZ 2.2.1.4 Systém prostupného 

zaměstnávání, který reaguje na potřebu spolupráce místních aktérů při zajištění pracovních míst pro 

osoby bez pracovních návyků a dlouhodobě nezaměstnané.  

Potřebnost vzniku systému prostupného zaměstnání dokládají data o množství a podílu 

dlouhodobě nezaměstnaných osob (kap. 5.4.1.3) a především informace o „špatných adresách“ 

(neboli sociálně vyloučených lokalitách). 

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

programy  

Opatření Prostupné zaměstnávání/tranzitní sociální podnik má velmi úzkou vazbu na opatření CLLD 

Sociální podnikání (OPZ SC 2.1.2) a opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání (IROP SC 2.2), které 

mají stejně jako toto opatření za cíl rozvíjet sociální podnikání (finanční podporou investici a 

provozních nákladů). Sociální podnikání je a bude podporováno otevřenými výzvami řídicích orgánů 

OP Zaměstnanosti (SC 2.1.2) a IROP (SC 2.2). Navíc toto opatření CLLD obsahuje i podporu nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti ve vazbě na potřeby osob dlouhodobě nezaměstnaných, tím pádem 

má toto opatření CLLD přímou vazbu na projekty Úřadu práce ČR a jiných žadatelů z OP 

Zaměstnanost (SC 1.1).  

D) Priorizace navrhovaných opatření  



68 
 

Opatření Prostupné zaměstnávání/tranzitní sociální podnik bude financováno z alokované částky 

(A), ale zároveň je opatřením financovaným z alokované částky v případně navýšení alokace (B). 

E) Alokace pro opatření 

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci 10 % pro opatření CLLD Prostupné 
zaměstnávání/tranzitní sociální podnik z celkové alokace pro OP Zaměstnanosti MAS Horní 
Pomoraví, což znamená 1,6 mil. Kč při celkové alokaci 15,7 mil. na Programový rámec OPZ. 
F) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Vyhlášení výzvy MAS v polovině roku 2017 

Vyhlášení výzvy MAS v polovině roku 2019 

G) Popis možných zaměření projektů  

Zajištění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti: 

- Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

- Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika 

- Rekvalifikace a další profesní vzdělávání 

- Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce 

- Zprostředkování zaměstnání či vytváření pracovních míst 

- Prostupné zaměstnávání 

- Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

Vznik a rozvoj tranzitního sociálního podniků 

- Vytvoření a zachování pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané/sociálně vyloučené 

- Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku  

- Marketing sociálního podniku 

- Provozování sociálního podnikání 

H) Podporované cílové skupiny  

- osoby sociálně vyloučené 

- dlouhodobě nezaměstnaní více jak 18 měsíců 

I) Typy příjemců podpory a partnerů projektu  

- podnikatelé 

- obce a jimi zřízené organizace 

- nestátní neziskové organizace  

J) Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Horní Pomoraví nepůsobí žádný tranzitní sociální podnik, který by se zabýval vznikem 

pracovních míst pro sociálně vyloučené či dlouhodobě nezaměstnané. Ani zde není vytvořen 

lokálního partnerství, které by zajišťovalo pro dlouhodobě nezaměstnané či sociálně vyloučené 

systém prostupného zaměstnávání. A to přesto, že na severu území MAS Horní Pomoraví je 

dlouhodobě významným problémem sociální vyloučení (několik sociálně vyloučených lokalit) a 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Zatím zde není institucionální kapacita či lokální partnerství obcí, 

podnikatelů, sociálních podniků a neziskových organizací. 

K) Očekávané výstupy 

- Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (indikátor 1 02 10) – 1 podnik 

L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Opatření CLLD Prostupné zaměstnávání/tranzitní sociální podnik má neutrální dopad na udržitelný 

rozvoj a rovné příležitosti můžu a žen, a mírní pozitivní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci. 
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Opatření přímo směřuje k sociální inkluzi, která pomáhá vytvořit rovné podmínky sociálně 

vyloučeným a zamezuje tak diskriminaci.  

M) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Spolupráce – konsorcium partnerů je tvořeno obcí, podnikatelem a neziskovou organizací 

Zkušenost – žadatel či partner již pracoval se sociálně vyloučenými/dlouhodobě nezaměstnanými 

Komplexnost – projekt obsahuje všechny stupně prostupného zaměstnávání 

  



70 
 

6.3.3.3 Sociální podnikání 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření Posilování podnikatelského prostředí má přímou vazbu na aktivitu specifického cíle 2.3.1 

OPZ: 

- Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl CLLD: PaZ 2.1 Ekonomicky silný region 

Opatření CLLD: PaZ 2.1.1 Posilování podnikatelského prostředí  

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je realizace činnosti blíže popsaných v aktivitě PaZ 2.1.1.3 Podpora sociálních, 

odpovědných a komunitních podniků, která zahrnuje potřebnost podpory stavebních úprav, pořízení 

vybavení (nábytek či výrobní technologie, ICT aj), vzniku pracovních míst, vzdělávání pracovníků, 

marketing a celkovou finanční podporu provozu sociálního podniku. 

Dále pak toto opatření CLLD obsahuje shodné s Aktivitou PaZ 2.1.2.2 Spolupráce a inovace, která je 

zaměřena na vznik veřejně prospěšných organizací či sociálních podniků založených podnikateli, 

neziskovými organizacemi a veřejnou správou.  

Aktivita PaZ 2.2.1.3 Udržitelné sociální podnikání navazuje na výše uvedená opatření a jejich cíle a 

zdůrazňuje význam sociálních podniků v systému prostupného zaměstnávání a individuální práce při 

zlepšování uplatnění osob se zhoršenou pozicí na trhu práce.  

Potřebnost vzniku nových sociálních podniků či rozvoje existujících souvisí s nezbytností vzniku 

udržitelných pracovních míst pro specifické skupiny trhu práce. Nyní jsou zaměstnáváni pouze přes 

veřejně prospěšné práce, což není dobrý systém ani pro obce ani pro nezaměstnané, kteří takto 

rotují mezi VPP a Úřadem práce. 

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

programy  

Opatření CLLD Sociální podnikání má přímou vazbu na investiční projekty podpořené z IROP (SC 2.2) 

nebo přes MAS z opatření CLLD Zázemí pro sociální podnikání, které vychází ze stejného specifického 

cíle IROP (SC 2.2). 

Dále pak má vazbu na specifický cíl OP Zaměstnanost (SC 2.1.2), ze kterého vychází i toto opatření 

CLLD. 

D) Priorizace navrhovaných opatření  

Opatření CLLD Sociální podnikání bude financováno z alokované částky (A), ale zároveň je opatřením 

financovaným z alokované částky v případně navýšení alokace (B). 

E) Alokace pro opatření 

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci 20 % pro opatření CLLD Sociální podnikání 
z celkové alokace pro OP Zaměstnanosti MAS Horní Pomoraví, což znamená 3,2 mil. Kč při celkové 
alokaci 15,7 mil. na Programový rámec OPZ.. 
F) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2016 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2017 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2018 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2019 

Vyhlášení výzvy v druhé polovině roku 2020 

G) Popis možných zaměření projektů  
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- zřízení/vznik integračního sociálního podniku 

- zřízení/vznik environmentálního sociálního podniku 

- rozvoj integračního či environmentálního sociálního podniku (vyšší kapacita či nová činnost) 

Podporované aktivity projektů: 

- vznik nových pracovních míst (podpořená pracovní místa) 

- vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku 

- marketing, propagace, inzerce a medializace sociálního podniku/podnikání 

- provozní náklady sociálního podniku 

- drobné stavební úpravy a investice do provozovny sociálního podniku (aktivita: PaZ 2.1.1.2) 

- pořízení vybavení pro provoz sociálního podniku (stroje, nábytek, ICT aj. viz aktivita: PaZ 

2.1.1.2) 

H) Podporované cílové skupiny  

- osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením  
- osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)  
- osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR 

dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)  
- osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)  
- osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 

měsíců po opuštění výkonu trestu)  
- osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)  

I) Typy příjemců podpory  

- organizace zřízení obcemi (je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v 
podniku musí být menší než 50%) 

- podnikatelé 
- sociální podniky 

J) Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Horní Pomoraví působí pouze jeden sociální podnik, ale v rámci komunitního 

projednávání byl ze strany obcí a podnikatelů zájem o spolupráci a vytvoření sociálního podniku. 

Projektové záměry jsou především zaměřeny na odpadového hospodářství, údržbu zeleně, 

zemědělství či služby cestovního ruchu. 

K) Očekávané výstupy 

- celkový počet účastníků (indikátor č. 6 00 00) – 10 účastníků 
- počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (indikátor č. 1 02 10) – 2 podniky 

L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Principy sociálního podnikání jsou velmi obdobné se zásadami udržitelného rozvoje, který je mimo 

jiné postaven na ochraně životního prostředí, využívání místních zdrojů (nedrancování) a rozvoji 

lidského kapitálu stejně jako sociální podnikání. Toto opatření CLLD tak má pozitivní dopad na 

udržitelný rozvoj regionu. 

Rovné příležitosti a nediskriminace budou implementaci tohoto opatření CLLD pozitivně ovlivněny. 

Sociální podniky jsou nediskriminační a transparentní subjekty. 

Implementace opatření nebude mít přímý vliv na naplňování horizontálního tématu rovnost žen a 

mužů. 

M) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- Počet vytvořených pracovních míst 
- Podíl využívání místní zdrojů 
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- Zapojení do systému prostupného zaměstnání (tzn. garance uplatnění na primární trhu) 
- Cílová skupina (preference osoby s více handicapy) 
- Projekt je realizován ve spolupráci s obcí  
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6.3.3.4 Prorodinná opatření 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření Uplatnění osob se zhoršenou pozicí na trhu práce má přímou vazbu na aktivitu specifického 

cíle 2.3.1 OPZ: 

- Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl:  PaZ 2.2 Silný pracovní potenciál  

Opatření: PaZ 2.2.2  Alternativní řešení potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů 

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující 

rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života, které snad 

umožní dřívější nástup do práce (např. alespoň na zkrácený úvazek), přijetí pracovního místa 

s dlouhou pracovní dobou či umožnění rodičům zůstat na pracovním místě s dlouhou pracovní 

dobou. Jedná se tak o podporu hlavních aktivit uvedených v opatření PaZ 2.2.2 Alternativní řešení 

potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů. Doplňkovou aktivitou tohoto opatření může být zajištění 

doprovodu na mimoškolní aktivity či dopravy do družiny před/po školní výukou.  

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

programy  

Toto opatření má přímou vazbu na investiční projekty realizované díky podpoře IROP (SC 2.4) do 

školských zařízení (vč. opatření CLLD Školství), kde bude možné modernizovat prostory a rozšířit 

kapacitu zařízení, které slouží i pro péči o děti mimo školní výuku. Pokud dojde k realizaci projektu na 

vznik komunitního centra či nízkoprahového centra na území MAS Horní Pomoraví v rámci IROP (SC 

2.1) či OPZ (SC 2.1.1; vč. opatření CLLD Sociální inkluze či Zázemí pro sociální inkluzi), tak tato zařízení 

mohou mít pozitivní vazbu na toto opatření CLLD Prorodinná opatření.  

D) Priorizace navrhovaných opatření  

Opatření CLLD Prorodinná opatření bude financováno z alokované částky (A), ale nebude opatřením 

financovaným z alokované částky v případně navýšení alokace (B). 

E) Alokace pro opatření 

Pracovní skupiny a programový výběr se shodli na alokaci 25 % pro opatření CLLD Prorodinná 
opatření z celkové alokace pro OP Zaměstnanosti MAS Horní Pomoraví, což znamená 3,9 mil. Kč při 
celkové alokaci 15,7 mil. na Programový rámec OPZ. 
F) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Vyhlášení výzvy v polovině roku 2016 

Vyhlášení výzvy v  polovině roku 2018 

Vyhlášení výzvy v  polovině roku 2019 

Vyhlášení výzvy v  polovině roku 2020 

G) Popis možných zaměření projektů (promazat) 

- podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení 
(typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních 
prázdnin 

- podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost 
- individuální péče o děti (vzdělávání chův, ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

(vykonání zkoušky), podpora pracovního uplatnění chův 

H) Podporované cílové skupiny  

- ženy ohrožené na trhu práce 



74 
 

- rodiny či rodiče s malými dětmi 
- osoby pečující o jiné závislé osoby 

I) Typy příjemců podpory  

- Obce a jimi zřízené subjekty (svazky obcí, školy, provozní společnosti) 
- Podnikatelé vč. sociální podniky 
- neziskové organizace zaměřené na péči o děti či pomoc rodičům 

J) Absorpční kapacita MAS 

Na území MAS Horní Pomoraví působí řada základních a mateřských škol, jejíž provozní doba družin 

neodpovídají časovým požadavků zaměstnaných rodičů, kteří se v periferních částech regionu 

potýkají i s problémem dopravy děti do škol v brzkých a pozdních odpoledních hodinách. 

Jak bylo uvedeno v analytické části, na území MAS neexistuje žádná registrovaná dětská skupina dle 

zákon 247/2014 Sb., ale řada obcí na Zábřežsku bude mít v nejbližších letech problém 

s nedostatečnou kapacitou MŠ, kterou bude hospodárnější řešit vznikem dětské skupiny či podporou 

chův než výstavbou/dostavbou MŠ. 

K) Očekávané výstupy 

- Celkový počet účastníků (indikátor č. 6 00 00) – 50 osob 
- Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni (indikátor č. 6 22 00) – 2 projekty 
- Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace 

(indikátor č. 6 20 00) – 2 projekty 
- Kapacita podpořených služeb (indikátor č. 6 70 01) – zvýšení o 40 osob 
- Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku (indikátor č. 5 01 00) – 3 zařízení 

L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Implementace tohoto opatření CLLD bude mít neutrální dopad na horizontální téma udržitelného 

rozvoje a rovné příležitosti a nediskriminaci, ale bude mít velmi pozitivní dopad na rovnost žen a 

mužů. A to proto, že cílem tohoto opatření CLLD je primárně odstranit existující bariery pro rodiče 

malých dětí snažící se co nejlépe sladit pracovní a rodinný život. 

M) Principy pro určení preferenčních kritérií  

- Vytvořená kapacita 
- Potřebnost projektu (dotazník mezi rodiči (u družin); nedostatečná kapacita MŠ v obcí a 

sousedních obcích) 
- Počet vytvořených pracovních míst 
- Projekt je realizován ve spolupráci s obcí 
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