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Struktura strategické části

Strategická část dokumentu byla zpracována podle metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Kromě samotné strategie (vize, cíle,
opatření) obsahuje tedy mj. také popis integrovaných a inovativních rysů , vazbu na strategické dokumenty, akční plán a popis vazby na horizontální témata.
Pro samotnou strategii je dle metodického pokynu používána následující struktura:
- Vize
-

Strategické cíle - popis cílového stavu ve čtyřech základních aspektech

-

Specifické cíle – témata, jehichž rozvoj se má řešit

-

Opatření – rozpracovávají dále jednotlivé specifické cíle

-

Podopatření / aktivity – rozpracovávají dále jednotlivá opatření

Všechny složky strategické části - vize, cíle, opatření, podopatření a na ně navazující projekty
jsou uspořádány v hierarchické struktuře. Individuální projekty žadatelů naplňují nejnižší úroveň podrobnosti strategie – tzv. podopatření, ta jsou seskupena do opatření tvořících jednotlivé specifické cíle. Cíle strategie pak vedou k naplňování vize MAS.
Obrázek č. 1: Struktura strategie MAS Regionu Poodří

Zdroj: vlastní zpracování
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Cíle strategie jsou definovány ve dvou úrovních, tzv. strategické cíle a specifické cíle. Při
stanovování cílů byla snaha o uplatnění pravidla SMART, resp. SMARTER, což je anglická
zkratka pro jednotlivé vlastnosti, které by cíle měly mít. Cíle jsou tedy: Konkrétní (specific),
Měřitelné (measurable), Odsouhlasené (agreed), Realistické (realistic), Definované v čase
(timely), Vyhodnocené, popř. Zajímavé (evaluated, exciting), Odměněné, popř. Zhodnocené
(rewarded, reviewed).
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Vize MAS Regionu Poodří

Vize zahrnuje základní představu o budoucnosti celého regionu. Definuje směry, kterými se
chce region ubírat a cíle, kterých chce v budoucnu dosáhnout.
VIZE MAS REGIONU POODŘÍ
V roce 2022 je území MAS příjemným místem pro život a po všech stránkách má vysoký
standard a nezaměnitelný venkovský ráz ve srovnání se životem ve velkých městech. Obce
jsou sídly aktivních obyvatel. Památky jsou obnovené, je vybudováno odpovídající zázemí
pro kulturu, sport a společenský život. Je zajištěno vzdělávání, jsou uspokojeny potřeby bydlení, je zajištěna celá škála potřebných služeb. Je zaveden systém péče o seniory a další potřebné skupiny obyvatel. Veřejná prostranství jsou úhledná a funkční jak pro turisty, tak
pro obyvatele.
Podnikatelské prostředí odpovídá potřebám regionu. V území jsou činné fungující malé
a střední podniky. Zvyšuje se počet držitelů regionální značky a prodej místních výrobků.
Cestovní ruch je navázán na přírodní atraktivity a historický potenciál území. Dopravní
a technická infrastruktura je kvalitní, obslužnost odpovídající a doprava bezpečná.
Příroda a životní prostředí jsou vnímány jako hodnoty, které jsou předností regionu, zvláště
pak řeka Odra, rybníky a další vodní plochy. Péče o životní prostředí je přirozenou každodenní součástí života.
Region je systematicky propagován jako atraktivní turistická oblast. Jsou zde široké možnosti odpočinku, relaxace i péče o zdraví, cykloturistiky a tematické turistiky. Občané jsou
informováni o činnosti MAS a cítí sounáležitost se svým regionem. MAS účinně zastřešuje
fungující spolupráci všech zúčastněných subjektů. Území je místem pro spokojený rodinný
život - budoucí generace mají zelenou.
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Mise MAS Regionu Poodří

Mise, neboli prohlášení o poslání, říká jednoduše, proč MAS existuje a co vykonává. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním toho, co organizace dělá a pro
koho to dělá. Může také obsahovat popis, jak bude dosahovat svého účelu existence, aby její
poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací. Na rozdíl od
vize je více orientována na přítomnost.
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MISE MAS REGIONU POODŘÍ
Posláním MAS Regionu Poodří je prostřednictvím své strategie udržovat a zlepšovat kvalitu
života obyvatel celého území MAS a propagovat historickou a turistickou jedinečnost. Usiluje o zachování a obnovu přírodního bohatství, historických sídel a venkovského charakteru oblasti Poodří.
Organizace funguje jako prostředek pro posilování mezilidských vztahů, spolupráce a partnerství mezi veřejnou správou, neziskovým sektorem a podnikatelskou sférou a také jako
poskytovatel dotací.
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4.1

Hlavní rozvojové oblasti a principy rozvoje
Hlavní rozvojové oblasti

V souladu se SWOT analýzou uvádíme níže hlavní rozvojové oblasti strategie MAS Regionu
Poodří a jejich návaznost na jednotlivé specifické cíle, které jsou popsány dále.
Oblast A - Kvalita života v obcích – zahrnuje občanskou vybavenost, kulturu, sport, zaměstnanost, vzdělávání, sociální oblast a bydlení (navazuje především na specifické cíle
1 a 4)
Oblast B - Ekonomika a infrastruktura – zahrnuje podnikání zemědělské i nezemědělské
a infrastrukturu (návaznost na specifické cíle 2 a 3)
Oblast C - Atraktivita regionu – životní prostředí a cestovní ruch (návaznost na specifické
cíle 5 a 6)
Oblast D - Propagace, profesionalizace, spolupráce (návaznost na specifický cíl 7)
4.2

Principy rozvoje

MAS se při svém rozvoji řídí především základními principy udržitelného rozvoje, což jsou
tyto:
1. Propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního prostředí –
řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní a udržitelné.
2. Dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat.
3. Kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek
a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho
druhu.
4. Předběžná opatrnost - naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je
stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní.
5. Prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů,
které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových,
finančních i lidských).
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6. Kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický,
duchovní, kulturní a další.
7. Sociální spravedlnost – příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi země,
regiony i mezi rozdílné sociální skupiny; chudoba je ohrožující faktor udržitelného
rozvoje; udržitelný rozvoj je chápán jako „trvalé zlepšování sociálních podmínek
v rámci ekologické únosnosti Země“.
8. Vztah lokální a globální – činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální
úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit a naopak.
9. Odpovědnost k budoucím generacím – zajišťujeme budoucím generacím možnost
života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
10. Demokratické procesy – zapojením veřejnosti již do plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.
Nicméně MAS sleduje aktuální trendy a je jasné, že obecné principy rozvoje se v posledních
letech posunují od udržitelnosti k tzv. odolnosti (resilienci) území. Resilience je definována
jako kapacita systému přežít, adaptovat se a růst i v podmínkách nepředvídaných změn a katastrofických událostí. Bohužel území MAS – zejména obec Jeseník nad Odrou - má s takovou
událostí svou vlastní krutou zkušenost v podobě bleskových povodní v červnu roku 2009.
Výše uvedené principy tedy doplňujeme ještě o potenciál odolávat nepředvídaným událostem.
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Strategické cíle

Pro období 2014 – 2020 si MAS vytyčila čtyři základní strategické cíle:
5.1

Zlepšit kvalitu života místních obyvatel

Zlepšení kvality života místních obyvatel je chápáno jako rozvoj v několika oblastech každodenního života obyvatel. Jedná se o zkvalitnění občanské vybavenosti, služeb, rozvoj vzdělanosti, spolkové činnosti, společenského a kulturního života, infrastruktury technické i dopravní, péči o životní prostředí a zajištění bezpečnosti obyvatel.
5.2

Oživit podnikatelské prostředí

Hospodářská činnost je důležitou oblastí života, kterou je třeba neustále zlepšovat, protože
zajišťuje lidem práci a zvyšuje životní úroveň obyvatel. Snahou je přispívat k rozvoji podnikání tak, aby vznikaly a prospívaly dlouhodobě udržitelné a životaschopné obory a firmy odpovídající velikosti. Proto se projevuje snaha podporovat především malé a střední podnikání.
V podnikatelském sektoru budou podporovány nové kreativní myšlenky a technologie, modernizace a zavádění inovací. Je třeba rozvíjet podnikání navázané na cestovní ruch. Podpora
podnikání se týká subjektů zemědělských i nezemědělských.

7

5.3

Zviditelnit region mezi Jeseníky a Beskydami

V rámci České republiky, potažmo Moravy, je území MAS stále ještě jednou z „opomenutých“ oblastí. Lidé si pod pojmy severní a střední Morava často představí Ostravu, Beskydy,
Jeseníky a Olomouc a ostatní místa jsou jakoby „hluchá“. Přitom Moravská brána má co nabídnout a proto je jedním ze základních cílů zviditelnit a zvýraznit svébytnost regionu,
ve kterém se MAS nachází a rozvíjet dále nabídku cestovního ruchu. K dosažení tohoto cíle
disponuje MAS širokým spektrem zdrojů zejména v oblasti tradic a osobností. Jedná se např.
o tradice řemeslné, dále např. rybníkářství, ovocnářství, výroba místních produktů. Území je
také tradičně vnímáno jako oblast s kvalitním životním prostředím. V neposlední řadě je
atraktivita regionu dána působením významných osobností (např. J. G. Mendel, J. A. Komenský).
5.4

Rozvinout spolupráci v regionu

Členové MAS i obyvatelé si uvědomují, že MAS není jen o penězích a investicích, ale především o spolupráci, vzájemné komunikaci a informovanosti. To pak přispívá k rozvoji společenského života a vzdělanosti, čímž se zvyšuje kvalita života na venkově a celková atraktivita
místa pro život.
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Specifické cíle rozvoje území

Strategické cíle jsou naplňovány jednotlivými specifickými cíli rozvoje. Témata rozvoje
regionu se napříč jednotlivými cíli prolínají. Níže uvedené specifické cíle a v nich stanovená
opatření a podopatření jsou nástroji k naplňování strategických cílů.
Předložený přehled specifických cílů a opatření je výsledkem analýz, veřejných projednání
a užších jednání MAS, která se konala kontinuálně od října 2012. Tyto specifické cíle
v maximální možné míře navazují na existující strategické dokumenty jak vyšších, tak nižších
územních celků (podrobný popis návaznosti viz níže). Odráží se v nich nejen stávající dokumenty, ale také se opírá o cca 750 projektových záměrů, které byly sesbírány. Dále reflektuje
anketní šetření provedené v období červenec až září 2012 a projektové náměty vznesené na
veřejných projednáních. Vzhledem k tomu, že MAS oproti minulému programovému období
značně zvětšila své území, bylo třeba skutečně zahrnout velmi široké spektrum podnětů jak
z hlediska geografického, tak tematického. V programovém období 2007 – 2013 tvořilo MAS
celkem 22 obcí (členské obce Regionu Poodří a město Studénka). V současnosti je území
MAS tvořeno katastry 39 obcí – k území se připojil mikroregion Odersko, Svazek obcí Bílovecka a město Fulnek. Tato výsledná rozšířená oblast prakticky kopíruje oblast Moravské
Kravařsko, realizující jednotný destinační management.
Pro programové období 2014 – 2020 si MAS zvolila celkem sedm specifických cílů (označených čísly 1 – 7. Každý specifický cíl má pak různý počet opatření označených dále 1.1,
1.2, atd. Tato opatření jsou rozdělena dále ještě do úrovně podopatření, např. 1.1.1, 1.1.2. Pořadí specifických cílů odráží jejich důležitost a také množství finančních prostředků, které
by na daný cíl u mělo být vynaloženo. Znamená to tedy, že specifický cíl č. 1 – Sídla aktiv-
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ních obyvatel, je místními aktéry vnímán jako nejzásadnější oblast, která by měla být řešena
a při rozdělování financí by na ni náleželo nejvíce peněz, další v pořadí je rozvoj podnikání
atd. . Pořadí specifických cílů bylo stanoveno dvěma metodami při veřejných projednáních –
jednak metodou cvičného rozdělování financí, kdy měli účastníci k dispozici imaginárních
100 mil. Kč (100%) k rozdělení a také metodou tzv. terče, kdy byly jednotlivé názvy umisťovány do připraveného terče, přičemž do středu terče se měla umístit nejdůležitější oblast a na
vnější stranu nejméně důležitá. V obou případech se jednalo o skupinové práce. Následně byl
výsledek konfrontován s databází projektových záměrů MAS.
Strategie jako celek je tedy rozdělena do sedmi specifických cílů , z nichž šest je „tematických“ a sedmý je „průřezový“, která v sobě zahrnuje prvky všech předchozích.
Přehled specifických cílů MAS Regionu Poodří:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zlepšit vzhled a život v obcích
Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji služeb
Zabezpečovat evropský standard infrastruktury
Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání
Zkvalitnit životní prostředí
Využít regionálního potenciálu pro cestovní ruch
Posilovat roli místního partnerství

Specifické cíle 1 – 6. zahrnují aktivity investiční i neinvestiční. Specifický cíl 7 je neinvestiční. Právě neinvestiční aktivity jsou spojovacím prvkem všech specifických cílů. Pro účely
strategie používáme u investičních akcí obecný pojem obnova, který v sobě zahrnuje opravy,
rekonstrukce i modernizace stávajícího majetku1. V případě, že se plánuje pořízení nebo výstavba zcela nové věci či nemovitosti, je používán zpravidla pojem výstavba.
Nejen s ohledem na existenci chráněné krajinné oblasti na území MAS má oblast dlouhodobě
image regionu, který má jako jeden ze základních pilířů environmentální otázky. Proto se
průřezově všemi cíli nese myšlenka ochrany životního prostředí, např. u budování nových
areálů a budov budou preferovány akce s nižší energetickou náročností, u koupališť to jsou
taková, která využívají přírodě blízkou technologii udržení čistoty vody, pro podnikání budou
využívány přednostně stávající areály apod. Tyto zásady se budou odrážet i v preferenčních
kritériích pro výběr projektů.
Tyto specifické cíle jsou graficky zpracovány do „DNA“ – šroubovice MAS Regionu Poodří,
která vycházejí z genetiky v návaznosti na osobnost Johanna Gregora Mendela, přírodovědce,
zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti, který se narodil ve Vražném –
Hynčicích, v územní působnosti MAS. Zpracována „DNA“ znázorňuje návaznost a propojení
jednotlivých specifických cílů a tyto jsou postaveny na pevném základě strategického cíle č.
7, a to na Posilování role místního partnerství !!!
1

Obnova se liší od běžných oprav. Opravou majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození.
Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Opravou nedochází k technickému zhodnocení, na rozdíl od
obnovy.

9

Obrázek č.2: „DNA“ specifických cílů MAS:
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6.1

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1 – Zlepšit vzhled a život v obcích

Jedná se o specifický cíl zaměřený na zkvalitnění vzhledu a funkce veřejných prostor v obcích,
obnovení zdroje historického dědictví (architektura, památky, původní infrastruktura, atd.),
vytvoření odpovídajících podmínek pro kulturní a společenský život a sportovní využití obyvatel přímo v místě bydliště. Důležitou součástí jsou také investice do bezpečnostních opatření v
ostraze veřejného i soukromého majetku i ve veřejné dopravě.
Opatření a podopatření:
1.1 Zlepšení základní vybavenosti obcí
1.1.1 Úpravy veřejných prostranství
1.1.2 Zakládání lesoparků a parků, obnova zeleně v obcích
1.1.3 Obnova místních rozhlasů a veřejného osvětlení, snižování energetické náročnosti
1.1.4 Podpora zavádění informačních technologií
1.2 Obnova památek a významných objektů
1.2.1 Obnova místních památek a historických objektů v obcích
1.2.2 Obnova zámků a zámeckých parků
1.2.3 Obnova kostelů, far, kapliček a drobných sakrálních staveb
1.2.4 Úprava stávajících pohřebišť i výstavba nových hřbitovů, smutečních síní a souvisejících drobných staveb.
1.3 Rozvoj kulturního, společenského a spolkového života
1.3.1 Výstavba a obnova prostor a vybavení pro kulturní a společenský život
1.3.2 Výstavba a obnova prostor a vybavení pro spolkovou činnost
1.4 Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
1.4.1 Obnova a výstavba sportovišť
1.4.2 Obnova a budování koupališť a bazénů
1.4.3 Výstavba a obnova dětských hřišť
1.4.4 Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity
1.4.5 Neinvestiční podpora společenských, kulturních a sportovních akcí
1.5 Zvýšení bezpečnosti obyvatel
1.5.1 Zkvalitnění připravenosti na mimořádné události
1.5.2 Zvyšování bezpečnosti v obcích – kamerový systém, varovný protipovodňový
apod.
1.6 Tvorba a implementace rozvojových dokumentů
1.6.1 Podpora pořizování a uplatňování plánů rozvoje obcí
1.6.2 Podpora pořizování a realizace územních plánů, regulačních plánů a územních
studií
1.6.3 Podpora komplexních pozemkových úprav
1.6.4 Podpora pořizování a implementace nadobecních strategických dokumentů
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6.2

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji služeb

Tento specifický cíl je zaměřen na podporu ekonomických činností na území MAS, tzn. je zaměřen výhradně na subjekty s jasně doloženým působením v regionu MAS. Jedná se především o rozvinutí podnikání v návaznosti na cestovní ruch i mimo něj, podpoření zemědělských
a lesnických subjektů, zlepšení a zviditelnění místní produkce a služeb. Ekonomické činnosti
lze rozdělit do dvou kategorií – první kategorií jsou podnikatelské aktivity vázané na cestovní
ruch v regionu, druhou kategorií je podnikání na území MAS jako takové, bez vazby na cestovní ruch. V opatření 2.1. Brownfields a podnikatelské zóny bude preferováno využití stávajících areálů před budováním nových. Stejně tak u zlepšování mechanizace v zemědělství budou preferovány stroje s lepšími dopady provozu na hospodaření v krajině. V některých případech je v rámci jednoho opatření zahrnuto jak podnikání v cestovním ruchu, tak mimo něj.
Důraz je kladen na využití inovativních a kreativních prvků. Podnikání bude rozvíjeno se zaměřením na vytváření nových pracovních míst, podporu menších podniků a mladých zemědělců s kratší než pětiletou historií.
Opatření a podopatření:
2.1 Brownfields a podnikatelské zóny
2.1.1 Nové využití pro zanedbané objekty (brownfields)
2.1.2 Vznik nových a využití stávajících podnikatelských zón
2.2 Podpora regionální produkce
2.2.1 Podpora výroby, zpracování a prodeje regionálních výrobků (vč. prodeje ze dvora, bedýnkový systém, farmářské trhy)
2.2.2 Výrobní a odbytová družstva
2.2.3 Podpora bioprodukce
2.3 Rozvoj rybářství
2.3.1 Výstavba a obnova rybníků a rybničních soustav vč. modernizace a odbahnění
2.3.2 Zlepšení podmínek chovu ryb
2.3.3 Propagace a prezentace chovu a konzumace ryb
2.3.4 Pořádání vzdělávacích a společenských akcí s rybí tématikou, podpora mládeže
2.4 Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Pořízení strojního zařízení pro rozvoj živočišné výroby
Výstavba a rekonstrukce staveb pro rozvoj živočišné výroby
Pořízení strojního zařízení pro rostlinnou výrobu
Výstavba a rekonstrukce staveb pro rozvoj rostlinné výroby
Podpora zahradnictví včetně sadařství

2.5 Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

Obnova lesů poškozených přírodními katastrofami včetně požárů
Posílení rekreační funkce lesa
Pořízení techniky a technologií k hospodářskému využití lesů
Pořízení technologického vybavení pro dřevozpracující podniky
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2.6 Rozvoj zemědělské a lesnické infrastruktury
2.6.1 Výstavba a rekonstrukce polních cest vč. souvisejících objektů a tech. vybavení
2.6.2 Výstavba a rekonstrukce lesních cest vč. souvisejících objektů a tech. vybavení
2.6.3 Zabezpečení protierozního opatření v lesích, zvýšení retence lesa
2.7 Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců
2.7.1 Vytváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
2.7.2 Příprava strategií, podnikatelských plánů a dalších dokumentů v rámci spolupráce a partnerství vč. podpory propagačních činností
2.7.3 Podpora prodeje v rámci spolupráce a partnerství
2.8 Podpora rozvoje nezemědělských činností
2.8.1 Obnova a výstavba zařízení pro ubytování, stravování a pohostinství
2.8.2 Podpora řemesel a služeb
2.8.3 Podpora nezemědělské výroby
2.9 Podpora podnikání s využitím obnovitelných zdrojů
2.9.1 Výroba štěpky, briket, pelet a dalších komodit na bázi dřeva
2.9.2 Využití vodní energie – pouze mimo CHKO
2.10 Zajištění servisu pro podnikatelské subjekty
2.10.1 Právní a poradenské služby
2.10.2 Propagace a prezentace místních podnikatelů
2.11 Zajištění informovanosti v oblasti zemědělství lesnictví
2.11.1 Realizace vzdělávacích projektů
2.11.2 Realizace odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností
2.11.3 Zabezpečení celoživotního vzdělávání
2.12 Podpora spolupráce podnikatelských subjektů
2.12.1 Spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace
2.12.2 Pořízení konkrétní technologie či stroje při společné investici
2.12.3 Modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor v rámci společné
investice
2.12.4 Provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů
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6.3

SPECIFICKÝ CÍL Č. 3 – Zabezpečovat Evropský standard infrastruktury

Předmětem tohoto specifického cíle je zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a zajištění bezpečnosti dopravy. Investice do infrastruktury jsou obyvateli stále vnímány jako velmi
důležité a potřebné. Bohužel i v dnešní době existují lokality, kde je základní infrastruktura
nedostatečná a vyžaduje řešení odpovídající aktuálním standardům. Infrastruktura je rozdělena na dopravní a technickou, třetím odděleným opatřením je bezpečnost dopravy. Ta navazuje na opatření 1.5 bezpečnost obyvatel z prvního specifického cíle.
Opatření a podopatření:
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
3.1.1 Obnova a výstavba místních a účelových komunikací
3.1.2 Výstavba a obnova parkovišť, chodníků a zastávek veřejné dopravy
3.1.3 Vytváření a obnova komunikací mezi obcemi
3.1.4 Obnova a výstavba mostů a lávek
3.1.5 Zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti
3.2 Rozvoj technické infrastruktury
3.2.1 Obnova a výstavba vodovodů
3.2.2 Obnova a výstavba kanalizací vč. ČOV
3.2.3 Plynofikace obcí
3.2.4 Infrastruktura pro informační systémy (rozhlas, televize, internet apod.)
3.2.5 Modernizace zdrojů a rozvodů tepla
3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy
3.3.1 Podpora udržitelných forem motorové dopravy
3.3.2 Rozvoj cyklistické dopravy
3.3.3 Podpora hromadné dopravy
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6.4

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Tento specifický cíl je velmi různorodý, zahrnuje aktivity jak investičního tak neinvestičního
charakteru v oblasti sociální, vzdělávací, rozvoje bydlení a dopravy. Jedná se o vytvoření
podmínek pro kvalitní primární a sekundární vzdělávání obyvatel MAS, uspokojení potřeby
bydlení a dopravy, zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti, zkvalitnění péče o potřebné a zlepšení rodinných vazeb.
Opatření a podopatření:
4.1 Podpora výchovy a vzdělávání
4.1.1 Obnova a výstavba škol a souvisejících zařízení a mimoškolních vzdělávacích
zařízení
4.1.2 Zkvalitňování výuky, pedagogicko-psychologického poradenství a kompetencí
pedagogů
4.1.3 Podpora soukromých mateřských škol, mateřských a rodinných center, dětských
skupin, individuální péče o děti, školních družin, klubů, příměstských táborů
4.1.4 Podpora kvalitní výchovy v rodinách (POR)
4.1.5 Podpora celoživotního vzdělávání
4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
4.2.1 Podpora činnosti sociálních služeb a sociálního začlenění a komunitních center
4.2.2 Obnova a výstavba zařízení sociálních služeb komunitních center
4.2.3 Podpora sociálního bydlení
4.3 Rozvoj služeb občanské vybavenosti
4.3.1 Obnova a rozšíření nabídky služeb občanům (pošta, zdravotní středisko, knihovna, prodejna apod.)
4.3.2 Obnova a výstavba budov obecních a městských úřadů
4.3.3 Podpora obnovy řemeslných služeb občanům v obcích
4.4 Rozvoj bydlení
4.4.1 Podpora vzniku nových stavebních míst
4.4.2 Výstavba a obnova RD, bytů a bytových domů
4.5 Podpora sociální ekonomiky
4.5.1 Podpora podnikatelských činnosti v oblasti sociálního podnikání
4.5.2 Obnova a výstavba sociálních podniků
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6.5

SPECIFICKÝ CÍL Č. 5 – Zkvalitnit životní prostředí

Charakter území MAS Regionu Poodří předurčuje k tomu, že problematika životního prostředí jsou vnímána jako velmi důležitá. Proto vznikl samostatný specifický cíl rozvoje, zabývající
se environmentální tématikou. Jedná se o udržení stávající přírodní hodnoty v území, zkvalitnění environmentální osvěty a zkvalitnění péče o všechny složky životního prostředí.
Opatření a podopatření:
5.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a řešení starých ekologických zátěží
5.1.1 Podpora vzniku sběrných dvorů a kompostáren
5.1.2 Projekty využití a recyklace odpadních materiálů (mimo bioplynové stanice)
5.1.3 Odstraňování skládek a starých ekologických zátěží
5.2 Zmírnění hlukové zátěže a negativních dopadů na ovzduší
5.2.1 Snížení spotřeby energie v budovách
5.2.2 Snížení spotřeby el. energie v sítích veřejného osvětlení
5.2.3 Modernizace zdrojů a rozvodů tepla
5.2.4 Výsadba stromořadí a ochranných pásů zeleně kolem sídel (snížení prašnosti
a hlučnosti)
5.2.5 Budování ochranných valů z odpadní zeminy a recyklované stavební suti
5.2.6 Podpora alternativního, ekologicky šetrného vytápění domácností
5.2.7 Podpora elektromoblity
5.3 Zlepšení vodního režimu v krajině a ochrany půdy
5.3.1 Protipovodňová a protierozní opatření
5.3.2 Obnova vodního režimu v krajině
5.3.3 Obnova rybníků, vodních nádrží, studánek a pramenišť
5.3.4 Obnova vodních mlýnů a náhonů
5.3.5 Obnova historických povrchových odvodňovacích systémů na vybraných
pozemcích
5.4 Obnova prvků v krajině
5.4.1 Obnova remízků, polních cest, pěšin a úvozů
5.4.2 Výsadba a údržba zeleně
5.4.3 Péče o krajinný ráz, obnova typických krajinných prvků
5.4.4 Realizace opatření dle KPÚ
5.5 Péče o druhovou rozmanitost
5.5.1 Podpora rozmanitosti stanovišť a druhové pestrosti flóry a fauny
5.5.2 Likvidace invazních druhů rostlin
5.6 Zajištění environmentální osvěty
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5.6.1 Podpora vzniku interaktivních naučných stezek a komunitních zahrad (obecní,
školní)
5.6.2 Poradenské ekocentrum zaměřené na regionální problémy a „ekologii“
v domácnostech.
5.6.3 Výchovné a osvětové programy zaměřené na děti, mládež i veřejnost
5.6.4 Podpora interpretace místního kulturního a přírodního dědictví (např. interaktivní
publikace)
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6.6

SPECIFICKÝ CÍL Č. 6 – Využít regionálního potenciálu pro cestovní ruch

Jedná se o specifický cíl zaměřený na zatraktivnění území v oblasti cestovního ruchu a to
zvýšením atraktivity regionu pro návštěvníky a turisty s využitím zdrojů přírodního, historického a kulturního dědictví a vytvořením kvalitního informačního systému pro cestovní
ruch.Velmi důležitými body jsou cykloturistika a agroturistika, zvláštní opatření je věnováno
rozvoji turistiky na základě rybářství a vodního hospodářství. Specifický cíl je rozsáhlý, protože region MAS má v oblasti cestovního ruchu opravdu co nabídnout.
Opatření a podopatření:
6.1 Stezky a cesty k poznání
6.1.1 Budování cyklostezek, cyklotras a pěších tras vč. tematických naučných stezek
6.1.2 Obnova a budování rozhleden a rozhledových míst
6.2 Rozvoj tematické turistiky
6.2.1
Rozvoj turistiky založené na vodním hospodářství a rybářství
6.2.2
Rozvoj turistiky založené na ovocnářství, včelařství vč. gastroturistiky
6.2.3
Rozvoj agroturistiky a hipoturistiky
6.2.4
Rozvoj lázeňské turistiky
6.2.5
Rozvoj dalších forem turistiky v regionu
6.3 Rozvoj informačního a orientačního systému v cestovním ruchu
6.3.1
Podpora činnosti informačních center
6.3.2
Značení turistických cílů, stezek a tras
6.3.3
Zlepšení informovanosti o turistických zajímavostech prostřednictvím internetu
a dalších mediálních prostředků
6.3.4
Publikační a průvodcovská činnost
6.4. Odkrývání historické paměti regionu
6.4.1

Budování muzejních expozic a výstav, vydávání knih, publikací

6.4.2

Doprovodné programy muzeí a výstav, festivaly a slavnosti apod.
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6.7

SPECIFICKÝ CÍL Č. 7 – Posilovat roli místního partnerství

Tento specifický cíl je zařazen jako poslední, jedná se o tzv. průřezový, který zasahuje svým
zaměřením do všech předchozích. V každém ze specifických cílů 1 – 6 jsou zařazena i neinvestiční opatření, která by měla být zastřešována prostřednictvím kanceláře MAS, ať už na bázi
vlastních projektů MAS nebo projektů individuálních žadatelů. Jedná se především o zkvalitnění propagace regionu jako atraktivní turistické oblasti, zlepšení informovanosti obyvatel
o činnosti MAS a zajištění rozvoje lidských zdrojů.
Opatření a podopatření:
7.1 Propagace regionu
7.1.1

Propagace cestovního ruchu, regionálních produktů a služeb – spolupráce
s Destinačním managementem TO Poodří – Moravské Kravařsko

7.1.2
Propagace podnikatelských subjektů
7.1.3
Regionální rozhlasové a televizní vysílání
7.1.4
Účast na výstavách
7.2 Profesionalizace MAS
7.2.1
Vzdělávání pracovníků a členů MAS
7.2.2
Propagace činnosti MAS
7.2.3
Podpora inovací pro subjekty a činnosti v MAS
7.3 Rozvoj spolupráce
7.3.1
Národní spolupráce
7.3.2
Mezinárodní spolupráce
7.3.3
Spolupráce uvnitř MAS – mezi partnery i ostatními subjekty a jednotlivci
7.3.4
Prohloubení spolupráce s okolními městy a jejich místními částmi
7.3.5
Společné projekty MAS
7.4 Naplňování SCLLD
7.4.1

Podpůrné aktivity

7.4.2

Provozní aktivity

7.4.3

Animační aktivity

7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS
7.5.1

Spolupráce s podnikatelskými subjekty v území MAS

7.5.2

Spolupráce s krajskou pobočkou ÚP Ostrava (kontaktní pracoviště – Bílovec,
Odry, Nový Jičín a Ostrava) v oblasti podpory uplatnění na trhu práce

7.5.3

Podpůrné programy pro zaměstnanost, změnu a zvýšení kvalifikace obyvatel
(vzdělávání, praxe, poradenství apod.)
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7
7.1

Inspirace
Úvod

Přestože MAS Regionu Poodří má za sebou bohatou historii a řadu zkušeností, které sama
předává dál, je otevřená k novým inspirativním nápadům. Proto se při tvorbě strategie necháme inspirovat příklady dobré praxe a to konkrétně k tématům v jednotlivých specifických
cílech. Zdroj inspirace hledáme jak v ČR, tak v zahraničí prostřednictvím návštěv v jiných
regionech ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Přitom vyhledáváme příklady, které jsou co
nejaktuálnější.
Pro inspiraci byly použity tyto materiály:


Publikace Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje 2007 – 2013, KS
MAS Moravskoslezský kraj



Databáze příkladů dobré praxe - http://dobrapraxe.cz/, Národní síť zdravých
měst
Publikace Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů – příklady dobré
praxe, MZE ČR, Celostátní síť pro venkov 2013
http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/01/Aktivity-CSV.pdf







7.2

Databáze příkladů dobré praxe DG Agriculture and rural development v oblasti
komunikace o společné zemědělské politice a jejich výsledcích
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/bestpractices/index_en.htm
Venkovské noviny – rubrika příklady dobré praxe
http://www.venkovskenoviny.cz/rubriky/priklady-dobre-praxe.html



Brožura „Inspirational Rural Women – A sharing practice guide“, Rural
Network Northern Ireland



Brožura „Best practices of rural development in Hungary“, Hungarian National
Rural Network

Inspirace pro jednotlivé specifické cíle strategie MAS Regionu Poodří

V dalším textu jsou uvedeny příklady možné inspirace pro budoucí programové období
a k nim krátký popis. Inspirativní aktivity jsou rozčleněny podle specifických cílů integrované
strategie, tedy podle jednotlivých témat. Snahou je vyhledávat takové příklady, které mohou
být zdrojem inspirace pro místní subjekty a jsou tedy přenositelné do prostředí MAS Regionu
Poodří. Příkladů inspirace existuje v republice i ve světě celá řada, níže popisujeme pouze
několik z nich
7.2.1 Specifický cíl č. 1:
 Přírodní tělocvična v Andělské Hoře (MAS Hrubý Jeseník) – Chvíle odpočinku,
relaxace, možnost sportovního vyžití u rybníka.
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 Projekt spolupráce „Dětem pro radost“ (MAS Společná CIDLINA, o.s., MAS
Hradecký venkov, o.p.s.) – Instalace dětských herních prvků do veřejných prostranství v několika obcích a doprovodné aktivity zaměřené na bezpečnost dětí.
7.2.2 Specifický cíl č. 2:
 Agnew General Engeneering (Severní Irsko) – Rodinná firma s 8 zaměstnanci zabývající se výrobou ocelových výrobků rozšířila své produkty o zařízení pro čištění
obuvi pro sportovce a farmáře po celé zemi, www.agnewengineering.com.
 Clough Banne Farm (Velká Británie) – Pořádání dní otevřených dveří na farmě,
provoz obchodu s farmářskými výrobky, zásobování prodejen v okolí,
www.cloughbanefarm.com.
 Sušení švestek a výroba povidel (Maďarsko) – Interaktivní vzdělávací kurz pro veřejnost.
7.2.3 Specifický cíl č. 3:
 Bezdrátový rozhlas – obec Hostěradice (MAS Znojemské vinařství) - Předmětem
projektu je modernizace veřejného rozhlasu v obci Hostěradice a místních částech.
Pomocí nového zařízení může obec vysílat obecní hlášení bez fyzické přítomnosti zastupitelů, je umožněno jeho nahrávání a záloha, lze zasílat hlášení formou SMS.
7.2.4. Specifický cíl č. 4:
 Primrose Hill Day Nursery (Severní Irsko) – Podnikání na farmě bylo rozšířeno
o provozování mateřské školy, kde se děti během dne starají o slepice, králíky, kozy
a pěstují zeleninu. Školka má kapacitu 39 míst a zaměstnává 5 zaměstnanců na plný
a 5 na částečný úvazek, www.primrosehilldaynursery.com
 Stavíme most mezi generacemi (Deblín, Jihomoravský kraj) - Žáci 6. třídy jezdí po
skupinkách do domova pro seniory a chystají aktivity, které s klienty absolvují. Proběhl tak turnaj v kuželkách; podzimní vystoupení sboru; hrací dopoledne s vědomostními hrami Česko a Kvíz; rozhovory s klienty o jejich životě, dětství a zkušenostech
s totalitou, které by měly být zpracovány do „knižní“ podoby, na Vánoce nachystali
přáníčka a svíčky, vystoupil pěvecký sbor a následovalo společné zpívání koled; zúčastnili se canisterapie; absolvovali výtvarné dopoledne, kdy střídavě žáci i senioři
tvořili obrázky „po čárkách“.
 Senior taxi (Bohumín) – Protože město Bohumín nemá MHD, byl důvod pro zavedení přepravní služby pro seniory, tzv. Senior taxi. Slouží pro lidi ve věku od 70 let, funguje v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin, objednává se telefonicky, má určená přepravní místa a cena za každou cestu je 15,- Kč/osobu.
7.2.5 Specifický cíl č. 5:
 Čistá Vysočina – Osvětová akce spojená s jarním úklidem přírody, na kterém pracují
dobrovolníci. Veřejnost si může prostřednictvím webu vybrat na interaktivní mapě
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místo k úklidu. Odvoz nasbíraného odpadu a jeho likvidaci pomáhá zajistit Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny.
8.2.6 Specifický cíl č. 6:
 Aplikace pro mobilní telefony o atraktivitách (MAS Opavsko)


Kostely Osoblažska (mikroregion Osoblažsko) – Propojení kostelů a kaplí celého regionu prostřednictvím naučné stezky.



Rekreační ohniště na území města (Prachatice) – Vybudování dvou veřejných ohnišť, na bezpečných ohništích se mohou obyvatelé a návštěvníci scházet a za splnění
daných podmínek rozdělávat oheň.

8.2.7 Specifický cíl č. 7:
 Europe in the field – Evropa na poli (Itálie) – Tvorba a následné vysílání týdenních
15-ti minutových epizod v regionálních televizích v regionech Trentino a Emiglia
Romana. Epizody byly zaměřeny na Společnou zemědělskou politiku a projekty z ní
financované.

8



"Il a plu sur le grand paysage" (Belgie) – Vytvoření a následné promítání dokumentárního filmu o realitě farmářského světa ve východní Belgii. Film byl promítán
v komerčních kinech, televizi a distribuován na DVD a VOD.



Državne in Mednarodne Kmečke Igre - Národní a mezinárodní farmářské hry
(Slovinsko) – Soutěž mladých lidí ve farmářských dovednostech.



Ruralbus (Itálie) – Komunikace se širokou veřejností prostřednictvím autobusu
s atraktivním designem. Distribuce informačních materiálů, promítání, propagační
předměty, tvoření pro děti, atd.

Inovativní prvky ve strategii MAS

Uvědomujeme si, že inovace jsou v Evropě aktuálním tématem, což je patrné jak ze strategie
Evropa 2020, tak z Dohody o partnerství a dalších dokumentů. V integrované strategii MAS
Regionu Poodří vnímáme inovace v několika rovinách:
a) Inovativní – nová řešení určitého problému
Jedná se například o propojování aktivit a spolupráce více subjektů v rámci jednoho projektu.
Příkladem může být modernizace občanského vybavení v několika obcích najednou a návazné
společenské akce.
b) Sociální inovace
Sociální inovace je řešení nějakého dříve neřešeného či neefektivně řešeného společenského
problému inovativním způsobem. Sociální inovace se mohou týkat vzdělávání, sociální integrace vyloučených či znevýhodněných skupin, rozvoje komunit, úspory finančních nákladů
pro občany a podobně. Potenciálem pro rozvoj sociálních inovací je bezpochyby internet.
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c) Zavádění novinek technického a technologického charakteru
Příkladem takových inovací je například modernizace zemědělských provozů – pořizování
technicky vyspělých strojů apod. K zavádění takovýchto inovací je třeba navázat spolupráci
s výzkumnými institucemi, pro MAS regionu Poodří se nabízí např. spolupráce
s vědeckotechnologickým parkem při Vysoké škole báňské v Ostravě.
d) Používání vyspělých technologií v běžném životě, orientovat se na budoucnost na poli
mobilních aplikací, rozšiřování bezdrátového internetu atd.
Ve všech případech se může jednat o radikální nebo přírůstkové inovace. Radikální inovace představuje podstatnou změnu oproti stávajícímu stavu, přírůstková inovace navazuje
na současný stav. Radikální inovací může být například koupě nového zařízení pro zpracování
ovoce, přírůstkovou inovací pak zvýšení kapacity stávajícího skladovacího zařízení.
Snahou v MAS je najít taková inovativní řešení, která jsou hlavně udržitelná do budoucna,
což je velká výzva. Příkladem sociální inovace mohou být webové stránky podnikatelů a občanů, kde si budou lidé navzájem nabízet služby a výrobky a to jak placené, tak zdarma.
Z praxe víme, že životnost podobné webové stránky jen málokdy převyšuje životnost projektu. Proto se budeme snažit o udržení této inovace – neustálou propagací, spoluprací, zajištěním převoditelnosti (využití v jiných regionech – aktivita se tak dostává do širšího povědomí).
Stránka se pak může rozšířit o rady a tipy pro začínající i stávající podnikatele, kdy si budou
radit navzájem, což také přispívá k udržení inovace.
Nositeli konkrétních inovací v projektech budou jednotlivé subjekty, především podnikatelské. V území lze identifikovat některé subjekty, které jsou nositeli inovativních řešení (výčet
není vyčerpávající) a lze předpokládat, že nové inovativní nápady budou vznikat i do budoucna.
 Členem MAS je lokální televize LTV Plus se sídlem v Klimkovicích, jejíž lokální
program se v posledních letech začal měnit na standardní TV formát regionálního typu. Regionální televize má široký potenciál v oblasti šíření povědomí o MAS a jednotlivých subjektech.
 Region je znám jako oblast se zachovalou přírodou a dbá se zde na environmentální
výchovu, kterou zajišťuje např. Dům přírody a záchranná stanice v Bartošovicích
nebo organizace Příroda kolem nás, o.p.s., která provozuje Jarošův statek ve Studénce nabízející aktivity s poníky a velkými koňmi a chovatelský kroužek. V této souvislosti se objevují inovativní nápady, např. možnost druhotného využití koňského trusu
k výrobě pelet.
 Inovativním subjektem je bezpochyby společnost Stavzem z Oder, která se specializuje na revitalizaci hal pro živočišnou výrobu. Tím přispívá k regeneraci brownfields
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v regionu. Kromě toho nabízí tesařské a natěračské práce a údržbu zeleně. Stavzem
funguje jako sociální podnik zaměstnávající sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené obyvatele.
 Město Klimkovice jako první v republice provozuje tzv. elektrotaxi. Pro objednání
dobíjecího automobilu lze mj. využít aplikaci Liftago. Taxi nabízí zvýhodněné ceny
pro místní občany.
 V území existuje řada místních výrobců a služeb, z nichž někteří jsou nositeli regionální značky. Např. Ekofarma Šťastná koza Velké Albrechtice – Faremní mléčné výrobky a mléko, Kovostyl Hladké Životice – Kovářské a uměleckořemeslné výrobky,
Lenka Dostálová Petřvald – Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku, Květoslava Bartošová Bílovec – Ručně malované sklo a drátkovaná filigránová bižuterie, Alena Jermářová Bílovec – Ručně malované hedvábí a trička a bižuterie z minerálů a skla, Lumír Kuchařík Jeseník nad Odrou – Užitkové a dekorační
předměty z vlny, Gerlich Odry – Dřevěné výrobky pro děti a další. V území existuje
řada dalších subjektů, které nejsou certifikovány, ale nabízí nové nápady, např. Abuba
- výroba kreativních sad v Odrách. Regionální poskytovatelé služeb mnohdy nabízí
nové přístupy, např. realizace ekozahrad v zahradnictví Kunín.
 Regionální výrobky nabízejí výrobci tradičních specialit, jako jsou např. Bartošovický chleba, Oderský kapr, Příborské šifle, Gilarovic perníčky, Bartošovický koláček,
Uzenářské výrobky ze Sedlnic, včelí med a další.
Inovace budou v integrované strategii sledovány a vyhodnocovány. Popis inovace bude povinnou součástí projektů předkládaných v rámci CLLD. Inovativní projekty a aktivity budeme řádně propagovat.

9
9.1

Integrace
Pojetí integrace z pohledu zpracování strategie

Celou strategii ze své povahy chápeme jako integrovanou, protože pokrývá celé území MAS
a integruje v sobě potřeby různých skupin obyvatel. Mezi opatřeními logicky existuje návaznost a podmíněnost (např. specifický cíl 2: Opatření 2.1. Brownfields a podnikatelské zóny je
navázáno na ostatní – podpora regionální produkce, rozvoj nezemědělských činností, ale
obecně i na zvyšování zaměstnanosti, sociální podnikání apod.)
Při zpracování strategické části jsme se nesoustředili primárně na možnosti financování jednotlivých opatření z evropských fondů nebo jiných zdrojů, ale především na pokrytí výše
zmíněných potřeb. Otázky naplňování strategie jsou řešeny v rámci implementace a finančního plánování. Naplňování celé strategie bude aktivně podporováno prostřednictvím animačních činností MAS.
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Provázanost opatření podporovaných z ESI fondů je schematicky znázorněna v akčním plánu
MAS.
Obrázek č. 3: Naplňování integrované strategie MAS

9.2

Pojetí integrace z pohledu regionálních specifik

Hlavními integračními prvky na úrovni celého regionu jsou:
 důraz na zlepšování kvality životního prostředí - existence Chráněné krajinné oblasti
Poodří,
 důraz na rozvoj cestovního ruchu - oblast Moravské Kravařsko
V regionu se objevují požadavky na realizaci hned několika větších integrovaných projektů,
resp. aktivit, které jsou zacíleny do různých oblastí rozvoje. Lze je tedy zařadit k jednotlivým
specifickým cílům:
Specifický cíl č. 2:


Podpora pro začínající i stávající podnikatele – kontaktní osoba na MAS

Specifický cíl č. 4:


Spolupráce škol a MAS, učňovské školy - praxe v obcích
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Síťování škol v celé MAS (vzájemná spolupráce škol prostřednictvím manažera) – zjišťování potřeb a jejich naplňování



Podpora jazykového a vlastivědného vzdělávání na základních školách



Zajišťování péče o znevýhodněné osoby (senioři, zdravotně postižení, sociálně znevýhodnění atd.)
Centrum vzdělávání o přírodě, vodě a rybníkářství



Specifický cíl č. 5:



Protipovodňová opatření, přírodě blízké úpravy vodních toků
Obnova alejí, obnova krajinných prvků



Pořízení větší komunální techniky (např. drtič stavební suti) – se zapojením místních
podnikatelů

Specifický cíl č. 6:

Agroturistické stezky, hippostezky (návaznost na rozhledny, přírodní koupaliště a další
infrastrukturu CR) + táborové základny

Podpora propagace a prodeje regionálních potravin a výrobků – v místních restauracích atd.

Společný informační marketingový systém celého regionu MAS – web, facebook, elektronická pošta + regionální televizní vysílání

Páteřní cyklostezka
9.3

Pojetí integrace z pohledu projektů

Celou strategii budou naplňovat jednotlivé projekty, které (jak již bylo uvedeno výše) nebude
často možné zařadit pouze do jednoho opatření / podopatření.
Integrace na úrovni specifických cílů
Projekty naplňující více než jeden specifický cíl, např. projekt podnikatele rozšiřujícího ubytování a současně značení cyklotrasy k němu vedoucí. Takový projekt naplňuje současně specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji služeb a 6 – Využít regionálního
potenciálu pro cestovní ruch.
Integrace na úrovni opatření
Projekty naplňující více než jedno opatření v rámci jednoho specifického cíle. Příkladem takového projektu může být např. vybudování komunitní kompostárny a současně s tím vzdělávací program pro školy. Tento projekt naplňuje opatření 5. 1. a 5. 8. ve specifickém cíli 5 –
Zkvalitnit životní prostředí.
Integrace na úrovni podopatření:
Projekty naplňující více než jedno podopatření v rámci opatření, např. projekt realizující obnovu mateřské školy a současně i jejího hřiště naplňuje dvě podopatření v rámci opatření 4.1.
Podpora výchovy a vzdělávání.
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Integrace bude sledována pokud možno u každého projektu, který se bude v území realizovat.
Popis integrace bude povinnou součástí projektů předkládaných v rámci CLLD.

10

Návaznost na existující strategické dokumenty

Přehled strategických dokumentů, se kterými bylo pracováno jsou uvedeny v tabulce č. 1 –
Strategické dokumenty, na které navazuje SCLLD MAS. Podrobnější provázanost těchto dokumentů s SCLLD „Poodří – přívětivý region“ MAS je uveden v příloze, jako „Výstup č. 3“.
10.1 Přehled strategických dokumentů a jejich vztahu ke strategii MAS
Při zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří na období 2014 – 2020 bylo využito těchto rozvojových a strategických dokumentů, které analyzují
území MAS a stanovují jeho další rozvoj a směřování do budoucna. Při tvorbě integrované
strategie se zohledňují strategické dokumenty jak pro nižší, tak pro vyšší územní celky.
Tabulka č. 1 - Strategické dokumenty, na které navazuje SCLLD MAS
Zpracováno

Dokument

Zpracovatel,
poznámka

Lokální úroveň
Územní plány obcí MAS Regionu Poodří
Strategické plány rozvoje obcí MAS Regionu Poodří
Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu
v TO Poodří – Moravské Kravařsko 2010 – 2015

Duben 2011

Strategie růstu a konkurenceschopnosti v kontextu
vývoje relevantního trhu

Září 2012

Strategický plán rozvoje města Odry 2007 – 2013 (+2)

2007

Strategický plán rozvoje města Fulnek (na léta 2013 –
2020)

Září 2012

Strategický plán rozvoje města Klimkovice 2014 –
2020

Duben 2014

Program rozvoje města Studénka 2015 – 2020

Březen 2015

Program rozvoje Bílovce 2015 – 2018

Květen 2015
Regionální úroveň

Strategický plán rozvoje Regionu Poodří
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Odersko
Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu
v TO Poodří – Moravské Kravařsko

Duben 2011

Enterprise plc, s. r.o.,
Ostrava,
VŠP Ostrava

Výzkum cestovního ruchu v turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko a následný přenos klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu

Leden – Březen
2012

Územně analytické podklady ORP Bílovec

Prosinec 2012

2.

úplná

aktualizace

Územně

analytických

Vysoká škola podnikání Ostrava

Prosinec 2012
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podkladů ORP Kopřivnice 2012
Rozbor udržitelného rozvoje území
2. aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Nový Jičín (r. 2012)

Prosinec 2012

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod
ORP Odry, Úplná aktualizace 2012

Prosinec 2012

Územně analytické podklady pro správní obvod statutárního města Ostravy, Aktualizace 2012

Prosinec 2012

Strategický plán sociálního začleňování pro město
Odry

2013

Agentura pro sociální
začleňování

Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Bílovecka

Prosinec 2013

ARR, a.s. Ostrava

Krajská úroveň
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na leta
2009 – 2020

Aktualizace 2012

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje

Září 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

Září 2014

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském
kraji pro léta 2014 – 2020

2014

Regionální inovační strategie MSK 2010 - 2020

ARR, a.s., Ostrava

Celostátní
Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020

Září 2012

Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013 – 2014
s výhledem na roky 2015 – 2020

Leden 2013

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 –
2020

Duben 2013

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

Leden 2014

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 –
2020, Česká republika

Únor 2014 – verze pro SEA hodnocení dokumentu

MMR ČR

Návrhy operačních programů na období 2014 – 2020

Červenec 2014

MMR ČR

Dohoda o partnerství 2014 – 2020

Srpen 2014

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024

Listopad 2014

Koncepce podpory mládeže na léta 2014 – 2020

MMR ČR

MŠMT

Evropská úroveň
Evropa 2020
Zdroj: vlastní zpracování

2010

Evropská komise

10.2 Vztah integrované strategie a plánu péče o CHKO Poodří
Následující text byl Správou CHKO Poodří zpracován jako návodný pro účely Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří (2014-2020), zejména část zaměřenou na území CHKO, případně aktivity, které s územím CHKO souvisí. Zpracovatelem je
Mgr. Petr Birklen, bývalý vedoucí AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava. Text byl ná-
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sledně projednán tematickou pracovní skupinou zaměřenou na ochranu životního prostředí
složenou ze zástupců Správy CHKO Poodří, Českého svazu ochránců přírody Studénka
a představitelů obcí Suchdol nad Odrou a Bartošovice.
Strategické cíle CHKO vychází z cílů ochrany přírody na území CHKO uvedených a rozpracovaných v plánu péče o CHKO Poodří. Plán péče o CHKO je přitom neopomenutelný podklad, který musí zpracovatel SCLLD v důsledku a dle podrobnosti řešených témat zohlednit.
10.2.1 Úvodní teze
Předkládané Strategické cíle CHKO Poodří se věnují především okruhům, k jejichž řešení je
zapotřebí aktivní účastí partnerů z regionu a které nejsou dosažitelné pouze výkonem státní
správy a dalších působností při správě CHKO Poodří. Naplnění těchto cílů může přinést širší
pozitivní efekty, jak z hlediska ochrany přírody, tak z pohledu rozvoje regionu Poodří. Sdílená odpovědnost za rozvoj území je žádoucí a zaručuje udržitelnost realizovaných aktivit. Realizace těchto cílů je pak závislá od jejich implementace do SCLLD a následně do struktury
podporovaných opatření v rámci finanční podpory rozvojových projektů.
Koncentrace přírodních hodnot v nivě řeky Odry, zachovalá (kulturní) krajina a v neposlední
řadě rovněž fragmenty tradiční urbanistické struktury stály na počátku vyhlášení CHKO.
Ochrana území je tedy až důsledkem samotné existence těchto hodnot, které zde se v území
uchovaly. Smyslem ochrany území je především uchování těchto hodnot budoucím generacím, ale současně také udržitelný rozvoj v území, který zajistí jeho „živoucnost“.
Význam území lze bezesporu interpretovat v mnoha souvislostech přínosných pro samotný
region. Tradiční hospodaření ve zdravém (přírodním) prostředí představuje záruku kvalitních
surovin pro regionální produkty. Zachovalost historických struktur a omezený rozvoj v nivě
Odry umožňuje sledovat řadu autentických historických zajímavostí a tradic. Zachovalost
a jedinečnost přírodního prostředí skýtá možnosti pro odpočinek, poznání a vzdělávání.
Je přitom důležité, aby potenciální atraktivnost regionu nepřekrývaly atrakce motivované
krátkodobými trendy s důrazem na okamžitý (ekonomický) efekt. Takové směřování by
ve svém důsledku skutečné hodnoty potlačily, což je nežádoucí.
AOPK Správa CHKO Poodří se hodlá na naplňování strategických cílů a rovněž také SCLLD
(bude-li tyto cíle implementovat) podílet v rámci možností finančními prostředky, které jsou
určeny zejména na péči o přírodní hodnoty území, ale rovněž svými odbornými kapacitami,
konzultacemi a dalšími prostředky, kterými disponuje.
10.2.2 Strategické cíle
10.2.2.1 Strategický cíl č. 1: Udržet a rozvíjet přírodní hodnoty v CHKO a v území, které
CHKO bezprostředně ovlivňuje
Podrobný rozsah péče o přírodní prostředí je vymezen plánem péče o CHKO Poodří a jednotlivými plány péče o maloplošná chráněná území v CHKO.
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Cílem je uchování krajiny a přírodních fenoménů, zejména biotopů, které jsou pro krajinu
Poodří typické. S výjimkou péče zajištěné Správou CHKO Poodří je potřeba soustředit se
zejména na hospodařící subjekty, které v ploše CHKO hospodaří a přírodní prostředí CHKO
bezprostředně ovlivňují.
a) Podporovat tradičních způsoby obhospodařování:
-

podpora pastvy v CHKO (vytvoření pastevního zázemí zejména pro pastvu koz
a ovcí),

-

podpora hospodaření v nelesních dřevinných porostech (výmladkové hospodaře
ní),

-

podpora alternativních managementů v lesích (nízké a střední lesy),

-

podpora ovocnářství a zelinářství,

-

podpora extenzivního rybářství.

b) Podpora menších hospodařících subjektů a inovativních technologií:
-

např. podpora farem s regionálně certifikovanou produkcí, podpora zpracování
biomasy (paletkárny apod.) a produktů z pastevního hospodaření.

c) Podpora opatření v krajině:
-

výsadba nelesní (solitérní i souvislé) zeleně, zakládání sadů s místními odrůdami, tvorba tůní, zatravňování, protierozní opatření, revitalizace toků.

10.2.2.2 Strategický cíl č. 2: Zkvalitnit návštěvnickou infrastrukturu
Návštěvnická infrastruktura v CHKO je stále nedostatečná. I přes snahu o její dobudování
a zejména soulad s aktuálními standardy neodpovídá požadavkům na ucelené řešení
s informacemi o hodnotách regionu, jejich provázanosti a využití moderních technologii.
Cílem je dobudování a zlepšení služeb v rámci návštěvnické infrastruktury – zejména naučných stezek, informačních panelů a informačních center, virtuálních produktů (aplikací) aby
odpovídaly současným standardům a byly dostatečně atraktivní pro širokou veřejnost.
a) Podporovat šetrný turismus:
-

vytvořit interpretační plán (včetně grafického manuálu závazný pro celý region
Poodří),

-

rozvoj sítě cyklostezek, doplnění mobiliáře a informačních prvků,

-

podpora hippostezek,

-

podporovat zvýšení nabídky agroturismu,

-

podpora vzniku muzea rybářství.

b) Dobudovat interaktivní naučné stezky:
-

sever CHKO, obnova školní naučné stezky, rybářská stezka.

c) Podpořit geocaching a questing:
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-

zakládat trasy geocachingu a questingu a propojovat historicky či kulturně
zajímavá místa, prostřednictvím těchto aktivit informovat zejména mladší generaci o významu území.

d) Podpora aktualizace a propojení mobilních aplikací.
10.2.2.3 Strategický cíl č. 3: Podporovat vztah obyvatel k regionu
Osvěta a zejména vzdělávání mladší generace představuje obrovský potenciál pro prohloubení
povědomí o regionu, posílení vztahu k místu a v konečném důsledku také zapouštění kořenů
v regionu.
Cílem je oslovení co největšího počtu školní mládeže, ale také ostatních obyvatel prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit a programů, publikací, komunitních akcí, které podpoří
aktivitu obyvatel a jejich zájem a místní komunitu.
a) Zpracovat interpretační příručku pro interpretaci místního dědictví (návaznost na
interpretační plán – dílčí cíl 7.3.2 – a).
b) Podpořit přebudování bývalého vojenského areálu Koryta na naučně-osvětový park
s ukázkami podpory biodiverzity v CHKO, případně antropogenně ovlivněných lokalitách.
c) Vytvořit vzdělávací programy (pracovní listy) pro školy s regionálními tématy (přírodní,
kulturní a historické zajímavosti).
d) Podporovat komentované vycházky s využitím zázemí Domu přírody Poodří a Záchranné stanice v Bartošovicích.
e) Podporovat kulturní akce s vazbou na region (např. Koncert pro Poodří apod.).
10.2.3 Vazba strategických cílů ochrany přírody a specifických cílů strategie MAS

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech dokumentu, environmentální otázky jsou pro
MAS Regionu Poodří velice důležité. Zlepšování stavu životního prostředí je tématem,
ve kterém bude i samotná MAS aktivní. Strategické cíle ochrany přírody popsané výše se
vztahují k území CHKO, které pokrývá území MAS pouze částečně. Níže tedy uvádíme tabulku vztahů strategických cílů ochrany přírody a specifických cílů integrované strategie
MAS.
Tabulka č. 2- Vztah strategie MAS a cílů CHKO
Strategický cíl
Strategický cíl 1: Udržet
a rozvíjet přírodní hodnoty v CHKO a v území,
které CHKO bezprostředně ovlivňuje

Dílčí cíle

MAS

1.a) podporovat tradiční způsoby obhospodařování

2. Podpořit podnikání a
kreativitu v rozvoji služeb

1.b) podpora menších hospodařících subjektů a inovativních
technologií

7.2.3 .Podpora inovací pro
subjekty a činnosti v MAS

1.c) podpora opatření v krajině

Opatření 5.4 Obnova prvků
v krajině
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Strategický cíl 2: Zkvalitnit
návštěvnickou
infrastrukturu

2.a) Podporovat šetrný turismus

6. Využít regionálního
potenciálu pro cestovní
ruch

2.b) Dobudovat interaktivní naučné stezky
2.c) Podpořit geocachingu a questingu

2.d) Podpora aktualizace a propojení mobilních aplikací

Strategický cíl 3 - Podporovat vztah obyvatel
k regionu

3.a)Zpracovat interpretační příručku pro interpretaci místního
dědictví

5.6. Zajištění environmentální osvěty

3.b) Podpořit přebudování bývalého vojenského areálu Koryta na
naučně-osvětový park s ukázkami podpory biodiverzity v CHKO,
případně antropogenně ovlivněných lokalitách
3.c) Vytvořit vzdělávací programy (pracovní listy) pro školy
s regionálními tématy (přírodní, kulturní a historické zajímavosti)
3.d) Podporovat komentované vycházky s využitím zázemí Domu přírody Poodří a Záchranné stanice v Bartošovicích
3.e) Podporovat kulturní akce s vazbou na region (např. Koncert
pro Poodří apod.)

1.4.5. Neinvestiční podpora
společenských, kulturních a
sportovních akcí

Zdroj: vlastní zpracování

10.3 Vztah integrované strategie a Strategického plánu sociálního začleňování Odry
V rámci území MAS Regionu Poodří je realizován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – jedná se o sociálně vyloučené lokality na území města Odry a jeho
městských částí. Zastupitelstvo města Odry schválilo na svém zasedání dne 24.06.2015 Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)2, na který navazují projektové záměry místních
aktérů, které mají být v území realizovány za podpory operačních programů OP Zaměstnanost, IROP a OP Vzdělávání, věda a výzkum.
V rámci zamezení duplicit je oblast sociálního začleňování, vybraných sociálních služeb
a sociálního podnikání ve městě Odry pokryta do roku 2018 z KPSVL. Pro koordinaci realizovaných projektů v rámci výzev pro MAS a KPSVL se stal zástupce MAS Regionu Poodří
členem Lokálního partnerství Odry, které dohlíží na realizaci záměrů obsažených v SPSZ
Odry. Zároveň bylo dne 27.11.2015 uzavřeno memorandum o spolupráci mezi MAS a Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). Mezi zástupci MAS a ASZ probíhá pravidelná komunikace a výměna informací.
V rámci KPSVL na území města Oder jsou připraveny tyto projektové záměry, které počítají
s podporou z OP Zaměstnanost:
10.3.1 Sociální služby a sociální začleňování

2

V plném znění na http://odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10908&id_dokumenty=437660
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Tabulka č. Sociální služby a sociální začleňování
Projektový záměr
Komentář
Navýšení kapacity sociálně
Rozšíření stávající sociální služby
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Podpora terénní práce a prePodpora sociální práce na obci
vence ztráty bydlení a bezdomovectví v rámci MěÚ Odry
Odborné sociální poradenství Vznik nové sociální služby
v Odrách
Rozšíření provozu nízkopraRozšíření stávající sociální služby
hového zařízení pro děti a
mládež v Odrách

Operační program
OPZ

OPZ

OPZ
OPZ

10.3.2 Zaměstnanost
V této oblasti nejsou v SPSZ identifikovány žádné záměry.
10.3.3 Sociální podnikání
Tabulka č.
Projektový záměr
Rozvoj firmy STAVZEM, s.r.o.

Komentář
Rozšíření stávající sociální firmy

Operační program
OPZ

10.3.4 Prorodinná opatření
V této oblasti nejsou v SPSZ identifikovány žádné záměry.
Propojení aktivit Strategického plánu sociálního začleňování města Oder a OP Zaměstnanost
bylo zpracováno v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční
prioritě 2.3 a specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů zaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, a to ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

11
Akční plán MAS Regionu Poodří v rámci programového období 2014 –
2020 pro evropské strukturální a investiční fondy
MAS Regionu Poodří bude v období 2014 – 2020 realizovat aktivity v rámci všech čtyř operačních programů umožňující CLLD:
Integrovaný regionální operační program – IROP,
Program rozvoje venkova – PRV,
Operační program Zaměstnanost – OPZ,
Operační program Životní prostředí – OPŽP.
Pro tyto čtyři operační programy jsou vytvořeny programové rámce. Tyto programové rámce
jsou v souladu s Integrovanou strategií území MAS Regionu Poodří „Poodří – přívětivý region“.
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Operační program

Opatření/Fiche

Integrovaný regionální operační
program

Celkem:

15%

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

25%

Podpora sociální ekonomiky

5%

Obnova památek a významných objektů

5%

Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

50%

Celkem:

Celkem

36 741,29 tis. Kč

Podpora rozvoje rostlinné a živočišné
výroby v zemědělských podnicích

40%

Podpora regionální produkce

15%

Podpora rozvoje nezemědělských činností

25%

Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích

5%

Podpora spolupráce podnikatelských subjektů

10%

Podpora spolupráce v rámci
dodavatelských řetězců

5%

krátkých

1 753,00 tis. Kč

Rozvoj spolupráce

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí

91 760,91 tis. Kč

Podpora výchovy a vzdělávání

Program rozvoje venkova – operace 19.2.1

Program rozvoje venkova – operace 19.3.1

Finance

Celkem:

14 482,00 tis. Kč

Podpora výchovy a vzdělávání

20%

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

45%

Podpora sociální ekonomiky

25%

Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

10%

Celkem:

9 521,44 tis. Kč

Údržba krajiny vč. výsadby a údržby zeleně

9 521,44 tis. Kč
154 258,64 tis. Kč
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11.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

MAS Regionu Poodří řeší v rámci IROP celkem 5 opatření pro konečné žadatele, která byla vybrána na základě veřejného projednávání, zjištěné
absorpční kapacity území a po projednání v pracovní skupině pro přípravu SCLLD. Zpracovaná opatření jsou v souladu se specifickými cíli
IROP a také v souladu s SCLLD MAS Regionu Poodří.
Na realizaci Integrovaného regionálního operačního programu MAS Regionu Poodří byla přiznána na období 2014 – 2020 indikativní alokace
v celkové výši 91 760 912,- Kč.
Opatření

Opatření dle IROP

Opatření dle SCLLD MAS RP

O 1: Podpora výchovy a
vzdělávání

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

4.1 Podpora výchovy a vzdělávání

15,0

O 2: Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, zaměřené na investice
v sociální oblasti

4.2 Péče o znevýhodněné skupiny
obyvatel

25,0

O 3: Podpora sociální
ekonomiky

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

4.5 Podpora sociální ekonomiky

5,0

O 4: Obnova památek a
významných objektů

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

1.2 Obnova památek a významných
objektů

5,0

O 5: Zajištění bezpečné
a udržitelné dopravy
Celkem

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné
dopravy

50,0

Alokace
v%

100,0
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Opatření číslo

1

Název opatření

Podpora výchovy a vzdělávání

Specifický cíl strategie

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.1 Podpora výchovy a vzdělávání

Vazba na SC IROP

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
Opatření 4.1. SCLLD MAS Regionu Poodří bude financováno souběžně
ze dvou operačních programů – IROP a OP Zaměstnanost. Pro jednotlivé OP stanovila MAS samostatná podopatření.
Cíl opatření:
Cílem opatření je zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání
klíčových schopností prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení.
Zdůvodnění potřeb:
V území byl identifikován požadavek na zajištění a rozvoj vzdělávání a to
jak formálního, tak zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a
dalšího vzdělávání dospělých.

Popis opatření

U předškolních zařízení byl zjištěn výrazný nedostatek kapacit. Na základních, středních a vyšších odborných školách je potřeba se zaměřit
na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, které žáci využijí v praxi. Je třeba přispět k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, což bude zajištěno
také rozvojem neformálního a zájmového učení v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních
věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Viz. Analytická část kapitola 12.5 Výchova a vzdělání
Viz. Analytická část kapitola 6.1 Školství
Předmět opatření:
Opatření bude zaměřeno na podporu investic do výstavby, stavebních
úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Typy projektů

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol
 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
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v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Příjemci podpory

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace
zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Minimální a maximální
výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena
v konkrétní výzvě v souladu s pravidly pro žadatele.

Principy
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovená v konkrétní výzvě.

preferenčních

Indikátory výstupů
Číslo

Název

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Indikátory výsledků
Číslo

Název

50020

Podíl tříletých dětí zmístěných v předškolním zařízení

50030

Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém

50120

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

Opatření číslo

2

Název opatření

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Specifický cíl strategie

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Vazba na SC IROP

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
zaměřené na investice v sociální oblasti
Opatření 4.1. SCLLD MAS Regionu Poodří bude financováno souběžně
ze dvou operačních programů – IROP a OP Zaměstnanost. Pro jednotlivé OP stanovila MAS samostatná podopatření.

Popis opatření

Cíl opatření:
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucí
k sociální inkluzi, podpora sociálního bydlení potřebným a snížení počtu
osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a
chudobou.
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Zdůvodnění potřeb:
Na základě analýzy v území byla zjištěna potřeba se zaměřit na zkvalitnění péče o sociálně znevýhodněné osoby prostřednictvím zlepšení
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.
Viz. Analytická část kapitola 12.6 Sociální záležitosti
Viz. Analytická část kapitola 6.2 Občanská vybavenost v obcích MAS
Regionu Poodří
Předmět opatření:
V rámci opatření bude podpora směřovat na investice k dobudování
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Bude se jednat o zlepšení služeb terénního, ambulantního a
pobytového charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování.
V rámci operačního programu Zaměstnanost bude opatření zaměřeno
na podporu činnosti sociálních služeb a sociálního začleňování.

Typy projektů

 Podporovány budou projekty s infrastrukturou pro dostupnost a rozvoj sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů – stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení.
 Sociální bydlení

Příjemci podpory

Sociální služby
Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové
organizace organizačních složek státu; kraje; zřizované nebo zakládané
kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné
svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí; církve; církevní organizace.
Sociální bydlení
Obce; nestátní neziskové organizace, církve; církevní organizace
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Minimální a maximální
výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů budou stanoveny v konkrétní výzvě v souladu s
pravidly pro žadatele.

Principy
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovená v konkrétní výzvě.

preferenčních

Indikátory výstupů
Číslo

Název

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

55301

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Indikátory výsledků

Číslo

Název

55320

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

67510

Kapacita služeb a sociální práce
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Opatření číslo

3

Název opatření

Podpora sociální ekonomiky

Specifický cíl strategie

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.5 Podpora sociální ekonomiky

Vazba na SC IROP

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání
Opatření 4.1. SCLLD MAS Regionu Poodří bude financováno souběžně
ze dvou operačních programů – IROP a OP Zaměstnanost. Pro jednotlivé OP stanovila MAS samostatná podopatření.
Cíl opatření:
Cílem opatření je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a
specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.
Zdůvodnění potřeb:
Na základě analýzy v území byla zjištěna potřeba cíleně podporovat
skupiny obyvatel, které jsou sociálním vyloučením ohrožené, aby se
neocitly na okraji společnosti a to rozvojem sociálních podniků.
Viz. Analytická část kapitola 12.6 Sociální záležitosti

Popis opatření

Viz. Analytická část kapitola 2.7.6 Sociální podnikání
Předmět opatření:
Předmětem opatření je přispět ke zlepšení sociální ekonomiky a to podporou akcí investičního a neinvestičního charakteru v oblasti sociálního
podnikání. Jedná se o podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, kde
získají uplatnění osoby, které jsou na trhu práce ohroženy. Realizací
projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.
Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových
skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání.
V rámci IROP budou podporovány projekty zamřené dominantně na
investiční aktivity, jedná se zejména o obnovu a výstavbu sociálních
podniků.
V rámci operačního programu zaměstnanost se bude jednat o podporu
podnikatelských činnosti v oblasti sociálního podnikání.

Typy projektů

Příjemci podpory

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; obce; kraje;
organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo
zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace;
církve; církevní organizace
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Minimální a maximální
výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů budou stanoveny v konkrétní výzvě v souladu s
pravidly pro žadatele.

Principy
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovené v konkrétní výzvě.

preferenčních
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Indikátory výstupů
Číslo

Název

10000

Počet podniků pobírajících podporu

10102

Počet podniků pobírajících granty

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Indikátory výsledků

Číslo
10411

Název
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Opatření číslo

4

Název opatření

Obnova památek a významných objektů

Specifický cíl strategie

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1 – Zlepšit vzhled a život v obcích

Název opatření CLLD

1.2 Obnova památek a významných objektů

Vazba na SC IROP

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Cíl opatření:
Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území.
Zdůvodnění potřeb:
Na základě analýzy v území byla zjištěna potřeba pečovat o památkové
objekty a zaměřit pozornost na zlepšení jejich zpřístupnění a zatraktivnění. V regionu se nachází dvě památky způsobilé pro podporu z IROP,
obě ve městě Fulnek:

Popis opatření

1. Národní kulturní památka Bratrský sbor ve Fulneku (Památník
Jana Ámose Komenského)
2. Památka na Indikativním seznamu národních kulturních památek
Kostel Nejsvětější Trojice s farou (původní děkanství)
Viz. Analytická část kapitola 12.9 Cestovní ruch
Viz. Analytická část kapitola 9.1 Kulturní a historické památky
Předmět opatření:
Podpora toho opatření směřuje na obnovu a rozvoj kulturních objektů,
které mají největší potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj regionu.
Jedná se zejména o národní kulturní památky a památky evidované na
indikovaném seznamu národních kulturních památek.

Typy projektů

 Revitalizace souboru vybraných památek

Příjemci podpory

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
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Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.
Minimální a maximální
výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů budou stanoveny v konkrétní výzvě v souladu s
pravidly pro žadatele.

Principy
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovené v konkrétní výzvě.

preferenčních

Indikátory výstupů
Číslo

Název

90501

Počet revitalizovaných památkových objektů

91005

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí
Indikátory výsledků

Číslo
91010

Název
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné

Opatření číslo

5

Název opatření

Bezpečná a udržitelná doprava

Specifický cíl strategie

SPECIFICKÝ CÍL Č. 3 – Zabezpečovat Evropský standard infrastruktury

Název opatření CLLD

3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

Vazba na SC IROP

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cíl opatření:
Opatření by mělo přispět k poklesu využívání automobilové dopravy ve
prospěch šetrnějších způsobů přepravy, kterými jsou doprava veřejná,
cyklistická a pěší. Opatření dále povede k rozvoji alternativních způsobů
přepravy a tím k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení
životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku. Opatření je zaměřeno také na zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového
přístupu.
Zdůvodnění potřeb:

Popis opatření

V rámci zlepšení dopravní infrastruktury cítíme potřebu kombinovat více
druhů dopravy, např. realizací přestupních terminálů, budováním parkovacích míst v návaznosti na přestupní terminály, apod.
Byly identifikovány požadavky na rozvoj cyklodopravy a alternativních
způsobů dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
V obcích byla zjištěna potřeba podpory bezbariérového přístupu zastávek hromadné dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu a bezbariérového přístupu nejen pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.
Viz. Analytická část kapitola 12.4 Dopravní a technická infrastruktura
Viz. Analytická část kapitola 3.1.1 Silniční doprava
Viz. Analytická část kapitola 3.1.2 Bezpečnost dopravy a dopravní obslužnost
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Viz. Analytická část kapitola 3.1.6 Cyklistická doprava
Předmět opatření:
Předmětem opatření je posílení přepravních výkonů veřejné dopravy,
rozvinutí vozového parku, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, využití potenciálu nemotorové dopravy a vytvoření podmínek pro
mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Typy projektů

Příjemci podpory

 Terminály – výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti
na veřejnou hromadnou dopravu
 Bezpečnost – bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací
 Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice – nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnících a dobíjecích stanic pro
nízkoemisní a bezemisní vozidla
 Cyklodoprava – výstavba cyklostezek
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané
obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; subjekty zajišťující dopravní
obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát,
kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Minimální a maximální
výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů budou stanoveny v konkrétní výzvě v souladu s
pravidly pro žadatele.

Principy
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovené v konkrétní výzvě.

preferenčních

Indikátory výstupů
Číslo

Název

75201

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě

74001

Počet vytvořených parkovacích míst

74801

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Indikátory výsledků

Číslo

Název

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

76310

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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11.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova programového období 2014 – 2020
MAS Regionu Poodří řeší v rámci PRV celkem 6 fichí pro konečné žadatele, které byly vybrány na základě absorpční kapacity území po projednání v pracovní skupině „Zemědělci“ a v pracovní skupině pro přípravu SCLLD. Zpracované fiche jsou v souladu z opatřeními PRV a také
v souladu s SCLLD MAS Regionu Poodří.
Na realizaci Programu rozvoje venkova MAS Regionu Poodří byla přiznána na období 2014 – 2020 indikativní alokace v celkové výši
36 741 299,- Kč pro operaci 19.2.1 a pro operaci 19.3.1 pak 1 753 007,- Kč.
Fiche

Opatření dle PRV

Opatření dle SCLLD MAS RP

Alokace
v%

Alokace
v tis. Kč

F 1: Podpora rozvoje rostlinné a
živočišné výroby v zemědělských podnicích

4.1 - Podpora na investice do zemědělských podniků

2.4 - Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích

40,0

14 696,52

F 2: Podpora regionální produkce

4.2 - Podpora na investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

2.2 - Podpora regionální produkce

15,0

5 511,20

F 3: Podpora rozvoje nezemědělských činností

6.4 - Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělské činnosti

2.8 - Podpora rozvoje nezemědělských
činností

25,0

9 185,32

F 4: Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích

8.6 - Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh

2.5 - Podpora lesnických podniků a
hospodaření v lesích

5,0

1 837,06

F 5: Podpora spolupráce podnikatelských subjektů

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými
subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh

2.12 - Podpora spolupráce podnikatelských subjektů

10,0

3 674,13

F 6: Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců

16.4 – podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

2.7 Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců

5,0

1 837,06

100,0

36 741,29

F 7: Rozvoj spolupráce

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

7.3 Rozvoj spolupráce
1 753,00
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Fiche číslo

1

Název Fiche

Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích

Vazba na článek Nařízení PRV

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

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

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory – PRV

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Způsobilé náklady

Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a k podpoře inovativních zemědělských
technologií. Dále pak ke zlepšení hospodářské výkonnosti všech
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a
orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.4 – Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby
v zemědělských podnicích

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Pořízení strojního zařízení pro rozvoj živočišné výroby.
Výstavba a rekonstrukce staveb pro rozvoj živočišné výroby.
Pořízení strojního zařízení pro rostlinnou výrobu.
Výstavba a rekonstrukce staveb pro rozvoj rostlinné výroby.
Podpora zahradnictví včetně sadařství.
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:.
1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
2) Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
3) Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo
v zemědělském podniku
4) Nákup nemovitosti
„Investičním výdajem“ se rozumí ten,, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle § 26 a
32a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní klasifikaci hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy to
umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a jeho prováděcí
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vyhlášky. Toto je podmíněno doložením příslušného dokumentu
vymezujícího tuto hranici v souladu s platnou legislativou, a to při
kontrole na místě. V případě nedoložení tohoto dokumentu bude
hmotný a nehmotný majetek klasifikován v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za investiční výdaj je dále
považován nákup pozemku.

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

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

Zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; k
datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Řešení aktivit v zemědělské prvovýrobě, a to v rostlinné i živočišné a v ekologickém zemědělství
4. Specifikace zemědělce – mladý zemědělec, délka praxe
5. Podpora projektů v závislosti na výdajích, ze kterých je stanovena dotace
6. Délka realizace projektu

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

2

- cílový stav

10

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

2

Fiche číslo

2

Název Fiche

Podpora regionální produkce

Vazba na článek Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování,
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v
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příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k podpoře organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména v rámci zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací.

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory – PRV

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Způsobilé náklady

Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.2 – Podpora regionální produkce
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů
a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí
ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Podpora výroby, zpracování a prodeje regionálních výrobků (vč.
prodeje ze dvora, bedýnkový systém, farmářské trhy).
Výrobní a odbytová družstva.
Podpora bioprodukce.
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:.
1) Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
2) Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele
3) Investice související se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
4) Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5) Investice související s uváděním vlastních produktů na trh
včetně marketingu (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen,
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen,
reklamní tabule apod.)
6) Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
7) Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
8) Nákup nemovitosti
„Investičním výdajem“ se rozumí ten,, který musí splňovat pod-
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mínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle § 26 a
32a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní klasifikaci hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy to
umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a jeho prováděcí
vyhlášky. Toto je podmíněno doložením příslušného dokumentu
vymezujícího tuto hranici v souladu s platnou legislativou, a to při
kontrole na místě. V případě nedoložení tohoto dokumentu bude
hmotný a nehmotný majetek klasifikován v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za investiční výdaj je dále
považován nákup pozemku,

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

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

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo
jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU jako vstupní produkt.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Specifikace zemědělce – mladý zemědělec, délka praxe
4. Řešení efektivity technologie, její umístění
5. Zaměření na specifickou zemědělskou produkci
6. Podpora produkce potravin a zemědělských výrobků s označením kvality
7. Realizace v návaznosti na velikost podniku
8. Délka realizace projektu

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

3

- cílový stav

6

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0,5
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Fiche číslo

3

Název Fiche

Podpora rozvoje nezemědělských činností

Vazba na článek Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností.
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory – PRV

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Podpora přispívá k podpoře sociálního začleňování, snižování
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských
oblastech, zejména usnadněním diverzifikace, vytváření malých
podniků a pracovních míst.
Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.8 – Podpora rozvoje nezemědělských činností
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v
uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů
a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb);
2) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve
vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu; C.
3) V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU,
případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy
o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU); C. Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak
produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.
4) V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
Obnova a výstavba zařízení pro ubytování, stravování
a pohostinství.
Podpora řemesel a služeb.

48

Podpora nezemědělské výroby.
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
1) Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
2) Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného
majetku do stavu způsobilého k užívání)
Způsobilé náklady

3) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně)
4) Nákup nemovitosti
„Investičním výdajem“ se rozumí ten,, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle § 26 a
32a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní klasifikaci hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy to
umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a jeho prováděcí
vyhlášky. Toto je podmíněno doložením příslušného dokumentu
vymezujícího tuto hranici v souladu s platnou legislativou, a to při
kontrole na místě. V případě nedoložení tohoto dokumentu bude
hmotný a nehmotný majetek klasifikován v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za investiční výdaj je dále
považován nákup pozemku.

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

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

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Řešení projektů v závislosti na výdajích, ze kterých je stanovena dotace
4. Řešení aktivit v návaznosti na velikost obce
5. Podpora obnovitelných zdrojů energií
6. Podpora mladých zemědělců, mladých podnikatelů
7. Realizace v návaznosti na velikost podniku
8. Délka realizace projektu

Indikátory výstupů
- číslo

93701
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- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

3

- cílový stav

7

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

1,5

Fiche číslo

4

Název Fiche

Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
- stručný popis Fiche

Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.

- vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.5 – Podpora lesnických podniků a hospodaření
v lesích

Oblasti podpory – PRV

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

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Obnova lesů poškozených přírodními katastrofami včetně požárů.
Posílení rekreační funkce lesa.
Pořízení techniky a technologií k hospodářskému využití lesů.
Pořízení technologického vybavení pro dřevozpracující podniky.

Způsobilé náklady

Způsobilé výdaje:
1) Stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a
těžbu lesních porostů včetně přibližování
2) Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
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3) Stroje pro přípravu půdy před zalesněním
4) Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou
činnost
5) Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
6) Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
7) Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba
a technologické vybavení
8) Nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo
souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich
uváděním na trh.

Definice příjemce dotace

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří
jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem,
středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi,
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo
kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může
být žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická
osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.
U dřevozpracujícího provozu pak fyzické nebo právnické osoby
podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují
definici malého a středního podniku, a obce a právnické osoby
založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Výše způsobilých výdajů

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

min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Charakteristika zemědělce – mladý zemědělec, délka praxe
4. Podpora projektů v závislosti na výdajích, ze kterých je stanovena dotace
5. Délka realizace projektu

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

3

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
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- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0,5

Fiche číslo

5

Název Fiche

Podpora spolupráce podnikatelských subjektů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 35. odstavec 2., písmeno c) - Sdílení zařízení a zdrojů

Vymezení Fiche

- stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při
společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním
postupu nemohlo být dosaženo.
Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů, a to zejména
zlepšením hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků
a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností. Podpora má vedlejší efekt
na zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství a na
zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím
programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům
a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a
organizací producentů a mezioborových organizací.

- vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.12 – Podpora spolupráce podnikatelských subjektů

Oblasti podpory – PRV

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství,
lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí. Podporovány
budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či
stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace
nebo nová výstavba skladovacích a 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. V případě
spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské
prvovýroby nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh.
Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:
a. Spolupráce v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
b. Ostatní spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství (nespadající pod záměr a)) – spolupráce ve venkovských oblastech
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c. Spolupráce v odvětví lesnictví

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace.
Pořízení konkrétní technologie či stroje při společné investici.
Modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor
v rámci společné investice.
Provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního
využití zdrojů.
1) Náklady na studie týkající se dotyčné oblasti, studie proveditelnosti, vypracování podnikatelského plánu, vypracování lesních
hospodářských plánů

Způsobilé náklady

2) Přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu
a. společné pořízení zemědělských strojů pro živočišnou výrobu
b. společné pořízení zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu
c. společné pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů i ostatních produktů zemědělského podniku, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
d. investice související se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
e. investice související se skladováním zemědělských produktů
f. stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení
dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování dříví a strojů pro přípravu půdy před zalesněním
g. stroje ke zpracování potěžebních zbytků
h. stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost
(dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
i. stroje a zařízení na údržbu a opravy lesních cest
Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží
jako společníci do společnosti dle § 2716 a následných zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Definice příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace v případě záměru a. a b.:
a) Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a
který splňuje definici mikropodniku
b) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
definovaných zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a který splňuje
definici mikropodniku (žadatel má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace).
Definice žadatele/příjemce dotace v případě záměru c):
a) Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici mikropodniku
b) Fyzická osoba nepodnikající
Držitelem lesa se rozumí osoba, která má podle § 58 odst. 1
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, práva a
povinnosti vlastníka lesa.
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Výše způsobilých výdajů

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

min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Řešení aktivit v zemědělské prvovýrobě, a to v rostlinné i živočišné a v ekologickém zemědělství
4. Charakteristika zemědělce – mladý zemědělec, délka praxe
5. Délka realizace projektu
6. Podpora projektů v závislosti na výdajích, ze kterých je stanovena dotace

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

2

- číslo

93102

- název

Počet podpořených kooperačních činností

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

2

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

1

Fiche číslo

6

Název Fiche

Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) - Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

Vymezení Fiche

- stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů,
která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců
(KDŘ) a místních trhů.
Podpora přispívá k podpoře organizace potravinového řetězce,
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včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, a to zejména zlepšením konkurenceschopnosti prvovýrobců
jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých
řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových
organizací. Podpora má vedlejší efekt na zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

- vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl č. 2 – Oživit podnikatelské prostředí
Specifický cíl č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji
služeb
Opatření: 2.7 – Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců

Oblasti podpory – PRV

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro 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.

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Vytváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů.
Příprava strategií, podnikatelských plánů a dalších dokumentů
v rámci spolupráce a partnerství vč. podpory propagačních činností.
Podpora prodeje v rámci spolupráce a partnerství
1) Náklady na studie týkající se dotyčné oblasti, studie proveditelnosti, vypracování podnikatelského plánu
2) Náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem krátkého dodavatelského řetězce
nebo místního trhu

Způsobilé náklady

3) Přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu v souvislosti se společným prodejem v
místní prodejně, společným prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej),
místním trhem:
a. společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s
projektem (např. vybavení prodejny, vybavení tržiště, investice
do technologie na úpravu produktů k prodeji, investice do společného mobilního zařízení – pojízdná prodejna, pořízení prodejního stánku a vybavení určeného k prodeji ze dvora, společná
investice na vybavení (bedýnky, apod.)
b. stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku (např. stavební výdaje na výstavbu, rekonstrukci
nebo modernizaci prodejny)
c. náklady na pořízení počítačového softwaru související s pro-
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jektem.
„Místním trhem“ se rozumí území, ve kterém dochází k produkci
hlavních surovin použitých při výrobě, zpracování a prodeji konečnému spotřebiteli; toto území je vymezeno okruhem 75 km, v
němž se nachází zemědělský podnik, z něhož produkt (hlavní
suroviny použité při výrobě) pochází,

Definice příjemce dotace

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden
musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství
nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin,
obce nebo svazky obcí.
Uskupení žádá prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo
výrobce potravin nebo prostřednictvím nevládní neziskové organizace.

Výše způsobilých výdajů

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

min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. Řešení problematiky horizontálních témat – klima, inovace,
životní prostředí.
2. Vytvoření pracovního místa
3. Specifikace zemědělce – mladý zemědělec, délka praxe
4. Řešení v rámci krátkých dodavatelských řetězců
5. Řešení efektivity technologie, její umístění
6. Zaměření na specifickou zemědělskou produkci
7. Podpora produkce potravin a zemědělských výrobků s označením kvality
8. Realizace v návaznosti na velikost podniku
9. Délka realizace projektu

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

2

- číslo

93102

- název

Počet podpořených kooperačních činností

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

2

Indikátory výsledků
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- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0,5

Fiche číslo

7

Název Fiche

Rozvoj spolupráce

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader

Vymezení Fiche
Spolupráce dle čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1305/2013 ve smyslu těchto Pravidel je proces, který
začíná řešením společného zájmu několika subjektů a v průběhu
vytváření projektu získává více úrovní. V rámci projektu spolupráce spolupracují subjekty na řešení společných problémů,
potřeb daného území nebo využití/ rozvinutí existujícího potenciálu území.

- stručný popis Fiche

V rámci této operace je možno poskytnout předběžnou technickou podporu na přípravu projektu, podporu na vlastní realizaci
projektu spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími a podporu
na řízení projektu. Zaměření projektů se odvíjí od způsobilých
výdajů a SCLLD MAS resp. programového rámce pro PRV popř.
strategií jejich partnerů. Předběžná technická podpora projektu
spolupráce v první řadě umožní ověřit myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit Smlouvu o spolupráci.
Jsou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci
členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.
Projekt musí být zaměřen na témata, která mají význam pro
všechny spolupracující subjekty.

- vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl č. 4 – Rozvinout spolupráci v regionu
Specifický cíl č. 7 – Posilovat roli místního partnerství
Opatření: 7.3 – Rozvoj spolupráce
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která
jsou řešena v SCLLD daných MAS.

Oblasti podpory – PRV

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

Oblasti podpory SCLLD MAS RP

Způsobilé náklady

Podpora je zaměřena na prohloubení a posílení národní spolupráce, mezinárodní spolupráce, spolupráce uvnitř MAS – mezi
partnery i ostatními subjekty a jednotlivci. V neposlední řadě pak
prohloubení spolupráce s okolními městy a jejich místními částmi.
Témata projektů spolupráce MAS:
- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví a
historického potenciálu regionu Poodří – Moravské Kravařsko
- podpora vzdělávacích projektů, propagačních a prezentačních
aktivit v území
- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel, služeb,
zážitků včetně regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
®
regionální produkt “
- podpora aktivit v oblasti rozšíření spolupráce mezi obcemi,
spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry ve venkovském
prostoru
- vzdělávací akce s tématikou příkladů dobré praxe, předávání
zkušeností mezi MAS na národní i na mezinárodní úrovni
- předběžná technická podpora projektů
- náklady na řízení projektů
- vlastní realizace projektů
- nákup nemovitosti v souvislosti s projektem
MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.
Definice partnera MAS:

Definice příjemce dotace/ partnera MAS

Výše způsobilých výdajů

1. V rámci České republiky:
a) MAS, která obdržela Osvědčení o standardizaci,
b) Nositel Integrované územní investice (ITI), jehož strategie byla
schválena k podpoře v programovém období 2014 – 2020,
c) Nositel Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), jehož strategie byla schválena k podpoře v programovém období 2014 –
2020.
2. V rámci EU a třetích zemí:
a) MAS, jejíž strategie byla schválena v souladu s článkem 33,
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013,
b) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci
Unie či mimo ni,
c) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na jiném
než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje
v rámci EU.
min. 50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)
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max. 5 mil. Kč, resp. dle stanovené alokace MAS
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)

Preferenční kritéria budou stanovena Pravidly pro operaci 19.3.1
-----

Indikátory výstupů
- číslo

92501

- název

Celkové veřejné výdaje

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

64 811

Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term (r. 2018)
- cílový stav
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11.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
MAS Regionu Poodří řeší v rámci OPZ celkem 4 opatření pro konečné žadatele, která byla vybrána na základě zjištěné absorpční kapacity území
a po projednání v pracovní skupině pro přípravu SCLLD. Zpracované opatření jsou v souladu se specifickými cíli OPZ a také v souladu
s SCLLD MAS Regionu Poodří.
Na realizaci Operačního programu Zaměstnanost MAS Regionu Poodří byla přiznána na období 2014 – 2020 indikativní alokace v celkové výši
14 482 000,- Kč.

Opatření

Opatření dle OPZ

O 1: Podpora výchovy a vzdělávání

SC 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na
trhu práce

4.1 Podpora výchovy a vzdělávání

20,0

2 896,40

O 2: Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

SC 2.1.1 Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve
společnosti na trhu práce

4.2 Péče o znevýhodněné skupiny
obyvatel

45,0

6 516,90

O 3: Podpora sociální ekonomiky

SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

4.5 Podpora sociální ekonomiky

25,0

3 620,50

O 4: Podpora zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na území MAS

SC 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob,
zejména starších nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

10,0

1 448,20

100,0

14 482,00

Celkem

Opatření dle SCLLD MAS RP

Alokace
v%

Alokace
v tis. Kč
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Harmonogram vyhlašování výzev v rámci OPZ
Název opatření
Podpora výchovy a vzdělávání

Alokace v tis. Kč
2016

2017

2018

2019

1 400,00

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

498,80

498,80

498,80

505,60

505,60

505,70

540,00

540,50

540,00

1 496,40

Péče o znevýhodněné skupiny 2 500,00 2 500,00
obyvatel

1 516,90

Podpora sociální ekonomiky

2 000,00

1 620,50

Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

1 448,20

Čerpání rozpočtu v rámci OPZ
Název opatření

Alokace v tis. Kč
2016

2017

2018

2019

2020

Podpora výchovy a vzdělávání

460,00

480,00

460,00

Péče o znevýhodněné skupiny
obyvatel

833,00 1 667,00 1 667,00 833,00

Podpora sociální ekonomiky

660,00

680,00

660,00

Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

482,00

484,20

482,00
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Opatření číslo

1

Název opatření

Podpora výchovy a vzdělávání

Specifický cíl strategie:

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.1 Podpora výchovy a vzdělávání

Popis vazby opatření na
SC 2.3.1 OPZ

Opatření SCLLD 4.1 Podpora výchovy a vzdělávání je v souladu
s aktivitami SC 2.3.1 OPZ.
Opatření přispěje k podpoře prorodinných opatření obcí a dalších aktérů
na místní úrovni.

Popis cíle opatření

Účelem opatření je přispět ke zlepšení infrastruktury v oblasti vzdělávání
a celoživotního učení. Jedná se o podporu akcí zaměřených na podporu
škol a souvisejících zařízení, zajištění dopravy do škol, podporu mimoškolních vzdělávacích zařízení a aktivit, zkvalitňování výuky
a pedagogicko-psychologického poradenství a kompetencí pedagogů,
podporu soukromých mateřských škol a mateřských a rodinných center,
dětských skupin, individuální péče o děti, školních družin, klubů, příměstských táborů, podporu kvalitní výchovy v rodinách a podporu celoživotního vzdělávání.
V rámci operačního programu zaměstnanost bude opatření zaměřeno na
podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.
Opatření přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře
rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

Popis provázanosti navrhovaných opatření

Opatření SCLLD 4.1 Podpora výchovy a vzdělávání přímo navazuje na
opatření:
- 3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy
- 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
- 4.5 Podpora sociální ekonomiky
- 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS
Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifický cíl:
- 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení

Priorizace navrhovaných
opatření

a) Opatřeni financovaná z alokované částky

Časový harmonogram
realizace ve vazbě na
finanční plán

Opatření bude realizováno od 01/2017 do 12/2023.

Popis možných zaměření
projektů

 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 Příměstské tábory
 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 Dětské skupiny
 Vzdělávání pečujících osob

Podporované cílové skupiny

Osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu
z mateřské/rodičovské dovolené.

Typy příjemců podpory

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové orga-

62

nizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce;
Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení;
Sociální partneři; Školy a školská zařízení.
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Absorpční kapacita MAS

Na území působí řada organizací, které zabezpečují volnočasové aktivity
pro děti jako např.: pořádání příměstských táborů. Jedná se zejména
o neziskové organizace, obce, školní kluby, školní družiny, mateřská
a rodinná centra. Rozšířením, rozvíjením a vytvořením zázemí pro další
činnost těchto služeb by se podařilo zabezpečit potřebu pomoci pracujícím rodičům při péči o nezletilé děti v době mimo školního vyučování a
školních prázdnin.

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
OPZ

Udržitelný rozvoj
Opatření má neutrální dopad na udržitelný rozvoj. Aktivity nejsou přímo
zaměřeny na tuto oblast, ale budou respektovat principy udržitelného
rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Opatření má pozitivní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci. Opatření je zaměřeno na zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným službám pro rodiny s dětmi.
Rovnost žen a mužů
Opatření má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. Podporou služeb
péče o děti dojde ke zvýšení zaměstnanosti a ke zlepšení postavení
pečujících osob na trhu práce. Jedná se zejména o ženy po mateřské
a rodičovské, pečující ženy a ženy ve starším věku.

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které mají přímý pozitivní dopad na problematiku zaměstnanosti, horizontálních témat, integrace a inovace.
Indikátory výstupů
Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Celkový počet účastníků

Osoby

0

40

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

Osoby

0

6

50100

Počet podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zařízení

0

2

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Číslo

Název

60000

Indikátory výsledků
Číslo

Název

50110

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku

Osoby

0

20

50120

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

Osoby

0

10

Opatření číslo

2

Název opatření

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Specifický cíl strategie:

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Popis vazby opatření na
SC 2.3.1 OPZ

Opatření SCLLD 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel je
v souladu s aktivitami SC 2.3.1 OPZ.

63

Opatření přispěje k podpoře sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou, podporu komunitní sociální práce.
Toto opatření zahrnuje aktivity investičního a neinvestičního charakteru
v oblasti péče o znevýhodněné skupiny obyvatel. Jedná se zejména
o podporu sociálních služeb a sociálního začlenění, podporu komunitních center a jejich činností a podporu sociálního bydlení.
Popis cíle opatření

Popis provázanosti navrhovaných opatření

V rámci operačního programu zaměstnanost bude opatření zaměřeno na
podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
Opatření SCLLD 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel přímo navazuje na opatření:
- 3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy
- 4.5 Podpora sociální ekonomiky
- 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS
Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifické cíle:
- 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
- 2.2 Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Priorizace navrhovaných
opatření

a) Opatřeni financovaná z alokované částky

Časový harmonogram
realizace ve vazbě na
finanční plán

Opatření bude realizováno od 01/2017 do 12/2023.

Popis možných zaměření
projektů




Podporované cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,
např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými
riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící
institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé atd.

Typy příjemců podpory

Sociální služby
Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce;
Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení;
Sociální partneři; Školy a školská zařízení.
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Absorpční kapacita MAS

Na území MAS Regionu Poodří se nachází 18 zařízení, které poskytují
služby v sociální oblasti dle zákona o sociálních službách. Zřizovateli
sociálních služeb jsou obce, organizace zřízené krajem, církve
a neziskové organizace. Jedná se o poskytování služeb formou odlehčovací, terénní a ambulantní.

Vliv opatření na naplňo-

Udržitelný rozvoj

64

vání horizontálních témat
OPZ

Opatření má neutrální dopad na udržitelný rozvoj. Aktivity nejsou přímo
zaměřeny na tuto oblast, ale budou respektovat principy udržitelného
rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Opatření má pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Opatření
je zaměřeno na zlepšení přístupu ke kvalitním sociálním službám.
Rovnost žen a mužů
Opatření má neutrální dopad na rovné příležitosti žen a mužů. Aktivity
nejsou přímo zaměřeny na tuto oblast, ale budou respektovat principy
rovnosti žen a mužů.

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které mají přímý pozitivní dopad na problematiku zaměstnanosti, horizontálních témat, integrace a inovace.
Indikátory výstupů
Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Kapacita podpořených služeb

Místa

0

15

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

0

15

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace

projekty

0

7

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Číslo

Název

67001

Indikátory výsledků
Číslo

Název

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

0

20

67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou
sociální práce naplnila svůj účel

Osoby

0

1

67315

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba naplnila svůj účel

Osoby

0

1

Opatření číslo

3

Název opatření

Podpora sociální ekonomiky

Specifický cíl strategie:

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání

Název opatření CLLD

4.5 Podpora sociální ekonomiky

Popis vazby opatření na
SC 2.3.1 OPZ

Opatření SCLLD 4.5 Podpora sociální ekonomiky je v souladu
s aktivitami SC 2.3.1 OPZ.
Opatření přispěje k podpoře a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
sociálních podniků.

Popis cíle opatření

Cílem opatření je přispět ke zlepšení sociální ekonomiky a to podporou
akcí investičního a neinvestičního charakteru v oblasti sociálního podnikání. Jedná se o podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, kde získají uplatnění osoby, které jsou na trhu práce ohroženy.

Popis provázanosti navrhovaných opatření

Opatření SCLLD 4.5 Podpora sociální ekonomiky na území MAS přímo
navazuje na opatření:
- 4.1 Podpora výchovy a vzdělávání
- 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
- 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS
Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifické cíle:

65

-

2.2 Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti

sociálního podnikání
Priorizace navrhovaných
opatření

a) Opatřeni financovaná z alokované částky

Časový harmonogram
realizace ve vazbě na
finanční plán

Opatření bude realizováno od 01/2018 do 12/2023.

Popis možných zaměření
projektů

a) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
b) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik

Podporované cílové skupiny

Zaměření projektu a):
Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
osoby dlouhodobě či opakovaně, osoby se zdravotním postižením - pro
účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby
opouštějící institucionální zařízení, azylanti do 12 měsíců od získání
azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu
práce ČR
Zaměření projektu b):
Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců; osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; osoby v nebo po výkonu trestu; osoby opouštějící institucionální zařízení; azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou
současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce; neaktivní
osoby; osoby pečující o malé děti; uchazeči a zájemce o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více let; lidé mladší 30 let, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě; osoby vracející se
na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené; osoby pečující
o jiné závislé osoby

Typy příjemců podpory

Osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a obchodní korporace vymezené zákonem č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Absorpční kapacita MAS

Na území MAS Regionu Poodří se nachází 4 firmy, které mají zkušenosti
s činnosti sociálních podniků. Na veřejných projednáváních projevily
i další subjekty zájem o založení sociálního podniku.

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
OPZ

Udržitelný rozvoj
Opatření má neutrální dopad na udržitelný rozvoj. Aktivity nejsou přímo
zaměřeny na tuto oblast, ale budou respektovat principy udržitelného
rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Opatření má pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Opatření
je zaměřeno na zvýšení uplatitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, přičemž právě tyto osoby se často potýkají s problémy znevýhodnění a v důsledku toho čelí
nepřímé nediskriminaci nejčastěji.
Rovnost žen a mužů
Opatření má neutrální dopad na rovnost žen a mužů. Aktivity opatření
budou respektovat principy rovnosti žen a mužů.

Principy pro určení prefe-

Zvýhodněny budou projekty, které mají přímý pozitivní dopad na proble-
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renčních kritérií

matiku zaměstnanosti, horizontálních témat, integrace a inovace.

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Měrná jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

10212

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

Organizace

0

1

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Organizace

0

1

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

0

4

Měrná jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Indikátory výsledků
Číslo

Název

62700

Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

Osoby

0

1

10211

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře,
které fungují i po ukončení podpory

Organizace

0

1

Opatření číslo

4

Název opatření

Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

Specifický cíl strategie:

SPECIFICKÝ CÍL Č. 7 – Posilovat roli místního partnerství

Název opatření CLLD

7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na území MAS

Popis vazby opatření na
SC 2.3.1 OPZ

Opatření SCLLD 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na
území MAS je v souladu s aktivitami SC 2.3.1 OPZ.
Opatření přispěje k podpoře vytváření nových pracovních míst na lokální
úrovni, podpoře spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti,
zjišťování
potřeb
lokálních
zaměstnavatelů
a vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Popis cíle opatření

Cílem opatření je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
uchazečů a zájemců o zaměstnání. Jedná se o aktivity zaměřené na
spolupráci s podnikatelskými subjekty v území MAS, spolupráci
s krajskou pobočkou ÚP Ostrava v oblasti podpory uplatnění na trhu
práce a podpůrné programy pro zaměstnanost, změnu a zvýšení kvalifikace obyvatel.

Popis provázanosti navrhovaných opatření

Opatření SCLLD 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na
území MAS přímo navazuje na opatření:
- 4.1 Podpora výchovy a vzdělávání
- 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
- 4.5 Podpora sociální ekonomiky
Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifické cíle:
- 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
- 2.2 Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Priorizace navrhovaných
opatření

a) Opatřeni financovaná z alokované částky

Časový harmonogram
realizace ve vazbě na

Opatření bude realizováno od 01/2018 do 12/2020.
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finanční plán
Popis možných zaměření
projektů






Podporované cílové skupiny

Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní
osoby

Typy příjemců podpory

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
Podpora postupného zaměstnávání

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce;
Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení;
Sociální partneři; Školy a školská zařízení.
Typy příjemců podpory budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě.

Absorpční kapacita MAS

Při zjišťování potřeb a aktuálního stavu v oblasti zaměstnanosti spolupracujeme s kontaktním pracovištěm úřadu práce v Novém Jičíně. Na
veřejných projednáváních projevily organizace, podnikatelé a obce zájem o aktivity v oblasti zaměstnanosti. Organizace zabývající se otázkou
zaměstnanosti působí většinou ve větších městech, proto je potřeba se
zaměřit na území venkova.

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
OPZ

Udržitelný rozvoj
Opatření má neutrální dopad na udržitelný rozvoj.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Opatření má neutrální dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci.
Rovnost žen a mužů
Opatření má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. Podporou služeb
péče o děti dojde ke zvýšení zaměstnanosti a ke zlepšení postavení
pečujících osob na trhu práce. Jedná se zejména o ženy po mateřské
a rodičovské, pečující ženy a ženy ve starším věku.

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které mají přímý pozitivní dopad na problematiku zaměstnanosti, horizontálních témat, integrace a inovace.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

60000

Celkový počet účastníků

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Osoby

0

15

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Indikátory výsledků
Číslo

Název

62700

Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

Osoby

0

4

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a
to i OSVČ

Osoby

0

2

62900

Účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Osoby

0

3

63100

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnání 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ

Osoby

0

1

63200

Znevýhodnění účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukon-

Osoby

0

1
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čení své účasti včetně OSVČ
50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

Osoby

0

2

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce

Osoby

0

1

11.4 Programový rámec OP Životní prostředí
MAS Regionu Poodří byla v rámci OPŽP přiznána alokace na likvidaci křídlatky a bolševníku
a také na výsadbu dřevin.
Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování,
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) v rámci Prioritní
osy 4, specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu nebude v MAS realizována. K realizaci a využití
finančních prostředků v rámci aktivity 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních
druhů by došlo v případě, kdy bude rozšířen seznam invazních druhů.
Zdůvodnění: V letech 2009 – 2013 byly na území CHKO Poodří realizovány dva projekty,
jeden v letech 2009 – 2011 a v letech 2010 a 2013 to byl projekt „Likvidace křídlatky
v povodí Odry I. a II.“ Na realizaci obou projektů se podílel ČSOP Salamandr se sídlem
v Rožnově pod Radhoštěm. Druhý projekt pak zmíněný ČSOP realizoval ve spolupráci
s Povodím Odry, Správou CHKO Poodří a Moravskoslezským krajem, který byl podpořen
OP ŽP na leta 2007 – 2013.
S ohledem na výše uvedené a na základě našich interních zjištění by náklady na likvidaci křídlatky v současné době v Poodří činily max. 1,5 – 2,0 mil. Kč. Ale není vyjasněno, a dle našich zkušeností není možné, případné čerpání těchto financí v návaznosti na udržitelnost realizovaných projektů na likvidaci křídlatky v Poodří již v letech 2009 – 2013.
Vzniklý stav byl konzultován na úrovni MŽP a řešen s náměstkem pro řízení sekce fondů EU,
finančních a dobrovolných nástrojů, s Ing. Janem Křížem.
Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, podporované opatření: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku bude v MAS realizována.
Strategický cíl

Alokace v tis Kč

PO 4, SC 4.2: Posílit biodiverzitu, aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů

35 014,14

PO 4, SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita
4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti
krajinných prvků a struktur

9 521,44

Poznámka
Nebude realizováno
Opatření č. 1

Opatření číslo

1

Název opatření

Obnova prvků v krajině

Prioritní osa OP

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Vazba ba SC OP

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Strategický cíl 4.3 naplňuje cíle Státní politiky životního prostředí ČR 2012–
2020, mezi něž patří mj. zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny. Zohledňuje též základní principy návrhu Strategie při-
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způsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která ke klíčovým opatřením řadí ekosystémově založené adaptace, udržování konektivity
a prostupnosti krajiny a zachování a obnovu cenných biotopů
a ekosystémových funkcí.
Aktivita OP

4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků
a struktur

Podporované
podopatření v rámci CLLD

Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, a to výsadbou dřevin na orné i na
ostatní nelesní půdě v územích se schválenými plány péče.

Cíl opatření CLLD

Cílem realizace opatření je zvýšení ekologické stability krajiny Poodří, zlepšení vodního režimu (zadržování vody v krajině, ochrana před přívalovými
vodami a vodní erozí), zvýšení prostupnosti krajiny, obnova přírodních a
přírodě blízkých společenstev.

Témata projektů

Výsadba biocenter, biokoridorů a interakčních prvků územního systému
ekologické stability, výsadba pro směřování bezpečné migrace živočichů,
výsadba zeleně nivě vodotečí, obnova a nová výsadba alejí a stromořadí
podél silnic, polních cest, pěšin a cyklostezek, výsadba remízů, výsadba
solitérů jako krajinných dominant. Výsadba dřevin v nivě jako opatření pro
zpomalení kulminace povodňové vlny, výsadba dřevin jako opatření
k zadržení vody v krajině, Nová výsadba a obnova extenzivních sadů místních a starých odrůd.

Příjemci dotace

- kraje
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
- státní podniky
- státní organizace
- veřejné výzkumné instituce
- veřejnoprávní instituce
- příspěvkové organizace
- vysoké školy, školy a školská zařízení
- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace,
nadační fondy, ústavy, spolky)
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy
- podnikatelské subjekty
- obchodní společnosti a družstva
- fyzické osoby podnikající

Hranice
celkových
způsobilých
výdajů
(min. – max.)

MAS Regionu Poodří byla přiznána celková dotace v rámci SC 4.3 – Posílit
přirozené funkce krajiny v celkové výši 9 521 442,- Kč.
Podpora bude poskytována s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých
výdajů a je vyžadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 %.
Minimální způsobilé výdaje na projekt budou stanoveny ve výzvě MAS
v souladu s aktuálními podmínkami OPŽP a výzvou ŘO, maximální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 50 mil. EUR (nutné zohlednění výše
alokace pro MAS Regionu Poodří).

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Lokality – národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památka, přírodní památka v CHKO Poodří.
Projekt je zaměřen na obnovu či zachování přírodních hodnot v daném
území.
Vazba na horizontální témata.
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Příklady projektů

Výsadba regionálního biokoridoru s významnou migrační funkcí v katastru
Bartošovic a Hukovic, výsadba remízů, jako opatření ke zpomalení přívalových vod v katastru Jeseníku nad Odrou, obnova zeleně v nivě Husího potoka (nová výsadba za nepůvodní kanadské topoly), výsadba zelena v nivě
příkopu pod Rektorovým (nová výsadba v nivě Bílovky za nepůvodní kanadské topoly), výsadba stromořadí podél nové polní cesty mezi Bartošovicemi a Koryty, výsadba sadu starých odrůd v bývalém vojenském areálu v
Bartošovicích
(areál
Koryta).
Obnova
selských
sadů
v Bartošovicích a Bernarticích nad Odrou.
Indikátory výstupu a výsledku OP
Měrná jednotka

Druh indikátoru

Cílová
hodnota

Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem
46500 zlepšit jejich stav zachování

ha

výstup

6

Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce
45415 krajiny

lokality

výsledek

2

Kód

Ukazatel

Konkrétní pravidla, která je nutné v rámci projektů i administrace dodržovat, jsou uvedena
pro PO 4, SC 4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory OPŽP pro období 2014 –
2020.

12 Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Programové rámce jsou vzájemně provázané. Charakter a intenzita vazeb je různá dle typu
opatření. Vazby mezi jednotlivými opatřeními jsou zobrazeny v tabulce. Je zde uvedena klasifikace vazeb – 0: bez zřejmé vazby, 1: slabá vazba, 2: silná vazba, vzájemná podmíněnost.
Opatření v programových rámcích byla tvořena s vědomím toho, aby byly naplněny stanovené
cíle SCLLD, proto je žádoucí maximální provázanost. Nicméně i přesto
u některých kombinací opatření provazbu nepředpokládáme. Oproti tomu silná vazba mezi
opatřeními předpokládá vznik synergických efektů ve prospěch regionu. To znamená, že současným zavedením dvou opatření dojde k většímu efektu, než kdyby byla realizována odděleně

71

12.1 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD

0
1
2

bez vazby
slabá vazba
silná vazba, vzájemná podmíněnost
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12.2 Schematické znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce – Operační program Zaměstnanost

73

12.3 Schematické znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce – Integrovaný regionální operační program
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12.4 Schematické znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce – Program rozvoje venkova
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12.5 Schematické znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce – Operační program životní prostředí
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13

Vazba na horizontální témata

13.1 Úvod
Veškeré strategické dokumenty, prostřednictvím kterých se v České republice čerpají finance
z evropských fondů, musí respektovat tzv. horizontální principy. Výjimkou není ani Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří. Horizontálními principy rozumíme:
 Udržitelný rozvoj
 Rovné příležitosti a nediskriminace
 Rovnost mezi muži a ženami
Tyto horizontální priority nevnímáme jako povinnost, ale jako přirozenou, samozřejmou
součást celé strategie. Nicméně v některých specifických cílech a opatřeních je na horizontální témata kladen větší důraz a jinde naopak méně. Konkrétní vliv jednotlivých specifických
cílů na horizontální témata uvádíme v následujícím textu.
13.1.1 Popis horizontálních témat
Udržitelný rozvoj - jde o dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. Téma udržitelného rozvoje je často pojímáno tak, že realizace projektů nesmí
přispět ke zhoršení životního prostředí. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Regionu Poodří je plně v souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR. Udržitelný rozvoj chápeme jako takový rozvoj, který umožňuje zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné i příští generace. V užším slova smyslu se jedná o ochranu životního
prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se
této změně, odolnost vůči katastrofám a předcházení rizikům a řešení rizik při výběru projektů. U investičních i neinvestičních projektů bude zohledněno snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a nalézání vhodných energetických zdrojů nezatěžujících
životní prostředí. Dále se budeme soustředit na to, aby výrobky a služby byly zajišťovány při
co nejmenších nárocích na materiály a energie. Budou zvýhodněny projekty, které budou v
maximální míře využívat místní zdroje. Materiální a energetické potřeby budou přednostně
uspokojovány z obnovitelných zdrojů. Při realizaci projektů bude dbáno na prevenci vzniku
odpadů a jejich recyklaci a minimalizace zdravotně rizikových emisí do všech složek životního prostředí. Specifické nároky budou kladeny na projekty realizované v území chráněné krajinné oblasti Poodří a dalších chráněných území.
Rovné příležitosti a nediskriminace – znamenají zákaz diskriminace na základě pohlaví,
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení,
věku nebo sexuální orientace. Slouží k dosažení cíle sociální spravedlnosti a soudržnosti
a zakládají se na podpoře sociálního začlenění, dodržování základních lidských práv a zachování kulturní rozmanitosti. Budeme dbát na transparentnost procesů, zajistíme nediskriminační přístup a rovné podmínky všem zájemcům bez rozdílu a to jak při vyhlašování výzev, tak
při dalších činnostech MAS. Některá opatření strategie MAS financovaná z ESI fondů jsou
přímo zaměřená na toto téma. Jedná se především o opatření financovaná z operačního programu Zaměstnanost – sociální začleňování a sociální podnikání. Ty jsou zaměřeny na pro-
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jekty přispívající ke zlepšení životní situace osob z ohrožených skupin (osoby se zdravotním
postižením, matky s dětmi a další pečující osoby, senioři, příslušníci etnických menšin včetně
romské menšiny, cizinci atd.). U projektů naplňujících tato opatření budou rovné příležitosti
stěžejní částí výstupů.
Nicméně u všech projektů budeme volit taková řešení, která zajišťují rovné zacházení ke
všem dotčeným skupinám. Jedná se například o bezbariérovost, nízkopodlažní dopravní prostředky, vytváření orientačních systémů pro slabozraké apod.
Rovnost mužů a žen - jedná o podporu rovnosti mužů a žen v různých společenských a životních aspektech. Prorodinná opatření financovaná z operačního programu zaměstnanost
jsou přímo zaměřena na tuto oblast. Zde se jedná o řešení problémů na místní úrovni, které se
týkají rozdílů v míře zaměstnanosti mužů a žen, nedostatečné kapacity zařízení péče o děti
předškolního věku, malé využívání flexibilních forem práce apod. Ostatní opatření financovaná z ESI fondů se rovnosti mezi muži a ženami týkají nepřímo. Všechny projekty MAS by
měly přispívat k rovnosti žen a mužů. Bude zajištěn rovný přístup mužů a žen jakožto cílových skupin do aktivit realizovaných projekty a bude zajištěno, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví. Jedná se také o to, aby realizátoři projektů zohledňovali specifické
potřeby cílových skupin a využívali doprovodná opatření k odstranění možných bariér, které
ženám brání v účasti v projektech, např. péče o děti a další členy rodiny nebo dopravní dostupnost.
13.1.2 Vazba strategické části na horizontální témata
V této kapitole uvádíme jednotlivé specifické cíle strategie a k nim přiřazujeme klasifikaci
vlivu na horizontální témata v následující struktuře:


Pozitivní vliv – specifický cíl (opatření, aktivity) má přímý pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti nebo nediskriminaci. Cílové skupiny mohou přímo
profitovat ze zlepšení, která tyto intervence přináší.



Neutrální vliv – specifický cíl (opatření, aktivity) nemá ze své povahy přímo pozitivní vliv na horizontální témata, ale ani je nijak negativně neovlivňuje



Negativní vliv na horizontální témata se v rámci strategie nevyskytuje.

V rámci projektů předkládaných žadateli mohou žadatelé přijít s originální novou součástí
projektu, která bude mít na horizontální témata vliv pozitivní, i když je daný specifický cíl
např. označen jako cíl s neutrálním vlivem. Proto je níže uvedené rozdělení orientační.
Specifické cíle s jasně pozitivním vlivem na horizontální témata:
SC č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání
SC č. 5 – Zkvalitnit životní prostředí
Komentář:
Specifický cíl č. 4 – Zajistit prostor pro život, práci a vzdělávání
„Jedná se o vytvoření podmínek pro kvalitní primární a sekundární vzdělávání obyvatel MAS,
uspokojení potřeby bydlení a dopravy, zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti,
zkvalitnění péče o potřebné a zlepšení rodinných vazeb“
Specifický cíl č. 4 míří do „sociální oblasti“, zahrnuje mj. péči o znevýhodněné skupiny obyvatel, sociální ekonomiku i prorodinná opatření. Znevýhodněnými skupinami obyvatel mohou
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být zdravotně postižení, senioři, národnostní menšiny a další. Proto tento cíl beze zbytku naplňuje horizontální princip nediskriminace. Pozitivní vliv na princip rovnosti žen a mužů
vnímáme v prorodinných opatřeních, kdy bude MAS usilovat např. o zlepšení přístupu a zvýšení možností na trhu práce pro rodiče s dětmi.
Specifický cíl č. 5 – Zkvalitnit životní prostředí
Jedná se o udržení stávající přírodní hodnoty v území, zkvalitnění environmentální osvěty
a zkvalitnění péče o všechny složky životního prostředí.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří jako celek usiluje
o zlepšení kvality života obyvatel v regionu a je zaměřena nejen na prosperitu ekonomickou,
ale dbá také na zlepšování životního prostředí. Projekty, jež budou naplňovat specifický cíl 5,
jsou přímo zaměřeny na environmentální aspekt udržitelného rozvoje a tedy vyvažování dopadů strategie i na životní prostředí, vedle zlepšování situace v oblasti hospodářské a společenské.
Specifické cíle s pozitivním až neutrálním vlivem na horizontální témata:
SC č. 1 – Zlepšit vzhled a život v obcích
SC č. 2 – Podpořit podnikání a kreativitu v rozvoji služeb
SC č. 3 - Zabezpečovat evropský standard infrastruktury
SC č. 6 – Využít regionálního potenciálu pro cestovní ruch
SC č. 7 – Posilovat roli místního partnerství
Komentář:
Tyto specifické cíle byly tvořeny s vědomím toho, že v území MAS jde o vyvážený rozvoj
území po všech stránkách a jak již bylo uvedeno výše, horizontální principy jsou jejich přirozenou součástí.
13.2 Průřezové cíle Programu rozvoje venkova
Program rozvoje venkova dále definuje tři tzv. průřezové cíle:
1. Strategie pro implementaci inovací,
2. Strategie pro implementaci zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně
3. Ochrana životního prostředí včetně specifických potřeb oblastí sítě Natura 2000.
Téma inovací je ve strategii MAS obsaženo ve specifickém cíli 7. Specifický cíl 7 obsahuje
témata, která prostupují celou strategií – zaměstnanost, rozvoj partnerství a spolupráce, propagace, profesionalizace, inovace a další. Proto je zřejmé, že téma inovací chápeme tak, že je
součástí celé strategie. Inovace technického charakteru předpokládáme především ve specifickém cíli 2, sociální inovace pak ve specifickém cíli 4. Pojetí inovací je věnována samostatná kapitola ve strategické části SCLLD. Inovace jsou součástí preferenčních kritérií MAS.
Druhé a třetí téma je obsaženo v horizontálním tématu udržitelný rozvoj (viz výše).
13.3 Horizontální témata při implementaci strategie
Při naplňování strategie bude důsledně dbáno na to, aby dopady veškerých realizovaných činností byly v souladu s horizontálními tématy. Žádný z projektů (nejen v rámci CLLD) nesmí
být v rozporu s horizontálními prioritami. Nebudou podporovány projekty, které by negativně
ovlivňovaly horizontální témata. Konkrétní požadavky na horizontální témata projektů ko-
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nečných žadatelů specifikuje dokumentace k výzvám. Horizontální témata budou obsažena
v preferenčních kritériích pro výběr projektů. To znamená, že budou zvýhodněny projekty
s pozitivním dopadem na oblasti vyjmenované v horizontálních tématech. Vliv na horizontální témata bude také popsán v monitorovacích a výročních zprávách MAS.

14 Seznam tabulek, map a výstupů
14.1 Seznam výstupů
Výstup č. 3:

Vazba na strategické dokumenty
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