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1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
Vize rozvoje MASMK vyjadřuje žádoucí budoucí stav, jehož má být naplněním strategie dosaženo. K
naplnění vize dojde ve střednědobém až dlouhodobém časovém rámci (tj. vize nemusí být
naplněna bezprostředně po ukončení realizace SCLLD a k jejímu naplnění nevede pouze SCLLD).
Strategie spočívající na 2 pilířích je nástinem cesty, kterou dojde k naplnění vize. Strategický cíl je
pak formulován jako konkretizovaný, faktický a srozumitelný popis žádoucího stavu, jehož
prostřednictvím bude vize naplněna v rámci 6 hlavních témat. Návrh vize, strategie a strategického
cíle pracuje s úplným spektrem rozvojových témat, a je šířeji zaměřen, než pouze na témata, která
lze řešit s finanční podporou z ESIF. Logiku vazby vize, strategie a globálního cíle znázorňuje
schéma.
Do formulování strategické části SCLLD vstupovali závěry analytické části a dále závěry pracovních
skupin, které se podílely na zpracování celé SCLLD, závěry z kulatých stolů, rozhovorů s klíčovými
aktéry z jednotlivých cílových skupin, veřejných projednávání SCLLD, dotazníkových šetření a
dalších analýz v území MASMK.
Obrázek č. 1: Logický rámec vize, strategie a globálního cíle SCLLD
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Formulace vize:
Moravský kras - prosperující, zdravý a dostupný region
Strategie zahrnuje 2 pilíře, které jsou pro budoucí rozvoj MASMK nezbytné:
I. Lidský kapitál provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením konkurenceschopnosti
regionu jako složky sociálně-ekonomického rozvoje MASMK
II. Prostředí zahrnující infrastrukturu, vybavenost regionu, přírodní a kulturní dědictví a životní
prostředí jako nezbytné předpoklady pro sociálně-ekonomický rozvoj MASMK
I. pilíř: Lidský kapitál
Hospodářství MASMK bude vycházet ze svých tradic a historie, jejíž součástí je i nově dosažený
technologický pokrok založený na znalostech a inovacích. V oblasti výroby se MASMK bude i nadále
profilovat jako region nabízející kvalifikovanou a stabilní pracovní sílu. V oblasti budou existovat
výrobní obory (třeba i velmi úzce profilované), v rámci nichž budou lokalizovány vývojové a
výzkumné aktivity, které budou špičkové přinejmenším na republikové úrovni. Místní ekonomika
bude postavena na inovativních výrobních i nevýrobních firmách s vyšší přidanou hodnotou.
Výzkum a vývoj bude oborově i organizačně navázán na kapacity těchto firem, výzkumných a
vysokoškolských pracovišť v BMO. Hospodářství MASMK bude provázané s okolními regiony,
zejména BMO.
MASMK bude atraktivním územím (z hlediska fyzického i sociálního prostředí) pro život schopných
a vzdělaných lidí vč. absolventů vysokých škol, odborníků a manažerů. MASMK v návaznosti na
BMO bude disponovat systémem specializovaných vzdělávacích institucí zejména v přírodovědných
a technických oborech (střední průmyslové školy, učňovské školství, technické a přírodovědné
vysoké školy), které bude podporovat síť kvalitních mateřských, základních a středních škol
dostupných v celém území MASMK. Činnost středních a vysokých škol budou široce propojená s
aplikovanou sférou v území MASMK, zejména s firmami (prostřednictvím odborných praxí a
spolupráce firem a škol v oblasti trhu práce, participace firem na výzkumné činnosti vysokých škol
atd.).
Sociální problémy v MASMK (vč. problému sociálně vyloučených lokalit) budou řešeny komplexně,
tedy za pomoci investičních i neinvestičních aktivit s důrazem na integraci dětí a mládeže, na
terénní sociální práci a sociální bydlení. Oblast bude umět prostřednictvím vzdělávacího systému
využít potenciálu nadaných dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Turistika bude v ekonomice oblasti doplňkovým odvětvím nabývajícím různých forem (poznávací
turistika, pěší a cyklistická turistika, příměstská rekreace atd.). Zemědělství vč. svých
mimoprodukčních funkcí bude sice doplňkovým hospodářským odvětvím, ale stane se komplexním
nástrojem udržení životaschopnosti obcí a současně nejvyšší možné dosažitelné potravinové
soběstačnosti regionu.
II. pilíř: Prostředí
Území MASMK bude funkčním regionem se vzájemně provázanými obcemi a provázané i s Brnem,
jako hlavním centrem oblasti. MASMK bude celkem, který bude adekvátně napojen na okolní centra
(v dopravním smyslu, ale i ve smyslu vazeb mezi podniky a institucemi) a současně bude propojen
vnitřními dopravními sítěmi umožňující přenos intenzivních vazeb mezi městskými a venkovskými
sídly uvnitř území.
Území MASMK bude kvalitně obslouženo veřejnou dopravou na bázi integrovaného dopravního
systému. V městech a obcích se budou nacházet moderní přestupní terminály veřejné dopravy. Ve
veřejné dopravě budou zohledněny potřeby lidí se sníženou schopností pohybu a orientace
(zejména bezbariérovost dopravních prostředků a nástupišť). Veřejná doprava bude plnohodnotnou
alternativou vůči individuální automobilové dopravě, a to i díky její důsledné preferenci na
křižovatkách a rozšířenému využití ICT v rámci služeb pro cestující.
Vybavenost území MASMK veřejnými službami (zdravotnická zařízení, školy, sociální služby apod.)
se ve vztahu k současné situaci nezhorší stejně jako jejich dostupnost. Kapacita a strukturu
sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny se bude průběžně přizpůsobovat měnící se
demografické skladbě obyvatel (zejména nárůstu podílu i počtu obyvatel v poproduktivním věku).
Zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení budou postupně modernizována tak, aby jejich
služby odpovídaly skutečným potřebám jejich uživatelů a současným standardům kvality. U
veřejných budov (školy, kulturní a sportovní zařízení atd.) bude zajištěn bezbariérový přístup.
Oblast bude pokryta dostatečnou nabídkou sociálního bydlení.
MASMK si udrží příznivé životní prostředí, a to i díky vyřešení některých dílčích problémů s kvalitou
životního prostředí a péče o krajinu. Kvalita ovzduší, vod a půd se mírně zlepší nebo alespoň
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nezhorší. Budou vyřešeny chybějící infrastrukturní deficity (kanalizace, vodovody atd.). Bude
prohloubena integrace systému odpadového hospodářství a posílena jeho technologická
modernizace. Klíčoví aktéři se budou zabývat koncepčním řešením nejvýznamnějších
environmentálních rizik a ohrožení, zejména pak povodní a sucha. Důležitou hospodářskou
aktivitou v oblasti bude i nadále zemědělství a lesnictví vč. svých mimoprodukčních složek, které
bude přispívat k udržitelnému rozvoji území a k péči o krajinu.
Strategický cíl
Zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit kvalitu života obyvatel MASMK
Strategický cíl obsahuje 6 prioritních oblastí:
1. Životní prostředí
2. Přírodní a kulturní dědictví
3. Doprava a mobilita
4. Konkurenceschopnost a vzdělávání
5. Sociální soudržnost
6. Spolupráce
První tři naplňují I. pilíř strategie (Lidský kapitál), zbývající tři pak II. pilíř strategie (Prostředí).
Jednotlivá témata lze v kontextu naplnění strategie a rozvojové vize charakterizovat následujícím
způsobem.
Životní prostředí - MASMK si uchová své kvalitní přírodní zázemí. Dojde ke snížení negativních
dopadů lidské činnosti na životní prostředí, a to i rozvojem potřebné infrastruktury. Oblast jako
celek bude připravena čelit environmentálním rizikům, především pak hrozbě sucha, povodní a
snižování kvality vody a půdy.
Přírodní a kulturní dědictví- MASMK si uchová své unikátní přírodní a kulturní dědictví a bude jej
kreativně využívat v ekonomice.
Doprava a mobilita - MASMK bude vybavena dostatečně kapacitní a kvalitní infrastrukturou
zajišťující mobilitu obyvatel a hospodářských subjektů. Rozhodující změnou je rozvoj a prohloubení
integrace veřejné dopravy v MASMK a zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy.
Konkurenceschopnost a vzdělávání - MASMK postaví svou konkurenceschopnost na
dlouhodobém zvyšování kvality lidských zdrojů jako kritického faktoru konkurenceschopnosti,
funkčním trhu práce a na plném využití inovačních kapacit Brna s aplikačním napojením na
podnikatelský sektor a hospodářské aktivity v území MASMK, s podporou soustředěnou do
prioritních odvětví definovaných strategií inteligentní specializace (RIS 3 JMK).
Sociální soudržnost - Sociální soudržnost bude i nadále vycházet z autentického, dlouhodobě
stabilizovaného populačního, kulturního a sociálního prostředí MASMK. Předpokladem udržení
takového prostředí je dostatečná kapacita a kvalita veřejných služeb a ochrana před sociálním
vyloučením minoritních a hendikepovaných skupin populace v území MASMK.
Spolupráce- v území MASMK bude fungovat mezisektorová spolupráce při přípravě a realizaci
projektů a plánování rozvoje regionu, bude se rozvíjet i meziregionální spolupráce.
Prioritní oblasti a specifické cíle
Návrh přiměřeně ambiciózních rozvojových cílů navazuje na závěry analýzy SWOT, identifikaci
problémů a potřeb a na formulaci vize. Dobře zvolené a naformulované cíle umožňují následně najít
adekvátní řešení v podobě opatření a následně generovaných projektů a zvolit vhodnou intervenční
logiku strategie. Splnění zvolené vize a strategického cíle je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich
formulace je dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena ve 3 úrovních, které představují
intervenční schéma strategie (viz také následující schéma):
•
prioritní oblasti (naplňující obecné cíle a současně respektující zvolenou vizi a reagující na
jednotlivé pilíře strategického cíle),
•
specifické cíle v každé z prioritních oblastí,
•
konkrétní opatření naplňující příslušné specifické cíle.
Navržená opatření řeší především příčiny problémů. Intervenční logiku strategie přibližuje
přehledná tabulka.
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Obrázek: Schéma konstrukce intervenční logiky strategie
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Tabulka č. 1: Intervenční logika strategie
Vize: Moravský kras- prosperující, zdravý a dostupný region
Prioritní oblast: Životní prostředí
Výchozí stav: V MASMK dosud nejsou
odkanalizovány některé obce. MASMK se v
budoucnosti může potýkat s nedostačující
kapacitou zdrojů pitné vody (i v kontextu
globálních změn klimatu). Rostoucí četnost
a rozsah záplav (a také dalších živelních
katastrof, např. sucha) v důsledku
globálních změn klimatu a nedostatečných
investic k ochraně před nimi vyvolává
nezbytnost pokračovat v integrovaném
řešení eliminace rizik. Kvalitu ovzduší
zhoršuje rostoucí lokální koncentrace
prachových částic v ovzduší (důsledek
dopravy a lokálního vytápění s nekvalitním
spalováním pevných paliv). Některé složky
infrastruktury v oblasti odpadového
hospodářství (většinou lokálně) chybějí.
Řada sídel má nedostatek funkčních
zelených ploch uvnitř intravilánu.
Cíl prioritní oblasti: Zvýšit kvalitu životního
prostředí, snížit environmentální zátěž a
eliminovat environmentální rizika v
MASMK.
Specifické cíle:

Eliminovat riziko povodní a sucha a
další hrozící environmentální rizika

Rozšířit a zkvalitnit systém odpadového
hospodářství

Zlepšit kvalitu ovzduší

Zlepšit stav biodiverzity

Prioritní oblast: Přírodní a kulturní dědictví

Prioritní oblast: Doprava a mobilita

Výchozí stav: MASMK má relativně dobré
napojení na významná okolní centra.
Disponuje postupně rozvíjeným integrovaným
dopravním systémem. V posledních letech je
Výchozí stav: Území MASMK má mimořádnou koncentraci kladen důraz na rozvoj udržitelných druhů
objektů a prvků přírodního a kulturního dědictví. Toto
dopravy, především pak dopravy cyklistické.
dědictví ale není adekvátně využíváno v ekonomice
Díky realizaci nových projektů se na řadě míst
regionu. Aby byl tento potenciál plně využit, je potřeba
zvýšila bezpečnost v dopravě a byla
šířit osvětu, zlepšit propagaci, pečovat, chránit kulturní a odstraněna její bariérovost. IDS postrádá
přírodní dědictví a přicházet s inovativními aktivitami
dostatečně kapacitní, kvalitní a bezbariérové
jeho využití. Spolu se zlepšováním základní péče je nutné přestupní terminály, které by dále prohloubily
zefektivnit marketing a propagaci dědictví a na něj
integraci systému. Rozvoj cyklistické dopravy
navazující infrastrukturu a služby cestovního ruchu.
vyžaduje zásadní infrastrukturní zlepšení,
především výstavbu dalších potřebných úseků
cyklistických stezek. V dopravě je řada
konfliktních míst zhoršujících bezpečnost jejích
účastníků.

Cíl prioritní oblasti: Zlepšit stav a využití přírodního a
kulturního dědictví

Cíl prioritní oblasti: Zvýšit mobilitu obyvatel,
podniků a dalších subjektů v MASMK a zvýšit
plynulost a bezpečnost v dopravě

Specifické cíle:
Specifické cíle:

Prohloubit integraci veřejné dopravy a její

Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
vazbu na další druhy dopravy

Zefektivnit prezentaci přírodního a kulturního dědictví 
Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší
a cyklistickou dopravu ve vazbě na další
druhy dopravy
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Přehled opatření:
Specifický cíl: Eliminovat riziko povodní a
sucha a další hrozící environmentální rizika

Opatření: Protipovodňová opatření a
opatření proti suchu

Opatření: Infrastruktura a kapacity pro
přímou likvidaci rizikových událostí

Opatření: Ochrana vod a zásobování
vodou

Opatření: Šetrné hospodaření s energií

Opatření: Vzdělávání, informovanost a
výchova k ochraně životního prostředí
Specifický cíl: Rozšířit a zkvalitnit systém
odpadového hospodářství

Opatření: Předcházení vzniku odpadů a
materiálové a technické využití odpadů
Specifický cíl: Zlepšit kvalitu ovzduší
Opatření: Snížení imisní zátěže
Specifický cíl: Rozšířit a zkvalitnit systém
odpadového hospodářství

Opatření: Předcházení vzniku odpadů a
materiálové a technické využití odpadů
Specifický cíl: Zlepšit stav biodiverzity

Opatření: Ochrana biodiverzity
Prioritní oblast: Konkurenceschopnost a
vzdělávání
Výchozí stav: Území MASMK je navázáno
na Brno jako metropoli s významným
potenciálem a budovanými kapacitami
špičkového VaV a soustředěním oborů s
vysokou přidanou hodnotou. V rámci
MASMK jsou nevyrovnané podmínky pro
rozvoj konkurenceschopných odvětví, a to
jak výzkumné, tak aplikační sféry. Není
dostatečně připravena doprovodná
infrastruktura a služby pro udržení a další
rozvoj provedených velkých
infrastrukturálních investic do kapacit
výzkumu a vývoje. Obdobná situace je v
oblasti infrastruktury a služeb pro rozvoj

Přehled opatření:
Specifický cíl: Zlepšit stav přírodního a kulturního
dědictví

Opatření: Ochrana přírodního dědictví

Opatření: Ochrana kulturního dědictví
Specifický cíl: Zefektivnit prezentaci přírodního a
kulturního dědictví

Opatření: Propagace přírodního a kulturního dědictví

Přehled opatření:
Specifický cíl: Prohloubit integraci veřejné
dopravy a její vazbu na další druhy dopravy

Opatření: Infrastruktura veřejné dopravy

Opatření: Terminály veřejné dopravy a
systémy P+R
Specifický cíl: Rozšířit a zkvalitnit
infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu
ve vazbě na další druhy dopravy

Opatření: Cyklistická a pěší doprava

Prioritní oblast: Sociální soudržnost

Prioritní oblast: Spolupráce

Výchozí stav: Území MASMK má dlouhodobě stabilizované
populační, kulturní a sociální prostředí. Nicméně zde
existuje lokální nerovnováha v dostupnosti některých
sociálních služeb, zejména v návaznosti na stárnoucí
populaci a rostoucí potřeby propojování sociálních,
zdravotních a návazných služeb. MASMK se rovněž potýká
s existencí sociálně vyloučených lokalit a nedostatečně
zajištěným sociálním bydlením. Území MASMK bude
muset v následujících letech reagovat zejména na stále
rostoucí tlak v oblasti sociální infrastruktury, který
vyplývá z procesu demografického stárnutí a zaměřit se
na rozvoj potřebné infrastruktury pro cílovou skupinu
seniorů, což zároveň umožní pečujícím, ekonomicky
aktivním, osobám setrvat na trhu práce. Stejně tak je

Výchozí stav: Spolupráce obcí v území MASMK
se doposud soustřeďuje zejména na oblast
školství, cestovního ruchu (propagace a
cyklostezky), vodohospodářské stavby (zdroje
pitné vody, kanalizace) a další. Spolupráce na
místní úrovni vychází z historických vazeb a
odráží socioekonomický vývoj v území
MASMK. Užší spolupráce naráží na nejenom
fyzické překážky, ale i na legislativní
překážky, problematickou dostupnost dat a
informací, jednostranné plánování a podobně.
Nedostatečná je užší spolupráce, jak veřejné
správy, tak spolků, podnikatelů a i
mezisektorová spolupráce.
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podnikání a inovací, která je
koncentrována na brněnskou metropoli a
možnosti využití výsledků výzkumu a
vývoje tak nejsou dostatečně šířeny mimo
BMO, čemuž přispívá i nízký potenciál
produkovaných výsledků VaV. Klíčovým
předpokladem udržení a rozvoje
konkurenceschopnosti MASMK jsou kvalitní
lidské zdroje. Pro výchovu nových talentů
ve vazbě na špičkové obory je rozhodující
kvalita a prosazování nových principů
učení v celé šíři počátečního vzdělávání. V
rámci MASMK se projevují rozdíly v
kapacitách a vybavení škol a v následné
kvalitě poskytovaného vzdělávání, což se
promítá i do dojížďkovostí za kvalitnějším
vzděláváním do Brna. Není doposud
zajištěn funkční systém přípravy lidských
zdrojů tak, aby generoval dostatečný
počet absolventů s vhodnou kvalifikací pro
potřeby prioritních odvětví a k uspokojení
poptávky firem. V rámci formálního
vzdělávání se na situaci v MASMK projevují
vlivy normativního způsobu financování
škol, vedoucí k nevhodné skladbě oborů a
problematické kvalitě - důsledkem je pak
vyšší nezaměstnanost absolventů kteří
nedokážou vyhovět nárokům
zaměstnavatelů.

nutné cílit podporu na handicapované osoby, sociálně
vyloučené skupiny obyvatel a osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Ve vazbě na očekávaný ekonomický i
společenský vývoj neexistuje v území MASMK dostatečná
nabídka sociálního bydlení. Rovněž bude nutné se zaměřit
na eliminaci hrozby vzniku dalších sociálně vyloučených
lokalit. Právě revitalizace lokalit s nižším sociálním
statusem, i s vazbou na podporu sociálního a dále
prostupného a chráněného bydlení, jsou příležitostmi,
kterých MASMK využije pro svůj další rozvoj.

Cíl prioritní oblasti: Podpořit dostupnost a
kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj
konkurenceschopných odvětví v MASMK,
zvýšit vybavenost, kvalitu a relevanci
systému přípravy lidských zdrojů.

Cíl prioritní oblasti: Posílit sociální soudržnost území
MASMK a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a
návazných služeb, které budou odpovídat potřebám
obyvatel.

Cíl prioritní oblasti: Zlepšit úroveň regionální a
meziregionální spolupráce ve všech sektorech
a posílit konkurenceschopnost a sociální
kapitál MASMK.

Specifické cíle:

Rozvinout inovační potenciál

Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Zvýšit vzdělanostní úroveň
obyvatelstva s důrazem na relevanci a

Specifické cíle:

Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných
služeb

Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených osob do života

Zlepšit začleňování duševně nemocných do života

Specifické cíle:

Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání
inovací

Zlepšit spolupráci všech subjektů na
rozvoji regionu
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rozvoj vybraných klíčových kompetencí 

Přehled opatření:
Specifický cíl: Rozvinout inovační potenciál

Opatření: Podpora inovací

Opatření: Přírodní a kulturní dědictví
v ekonomice

Opatření: Kreativní ekonomika
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
místní ekonomiky

Opatření: Konkurenceschopná
infrastruktura a služby cestovního
ruchu

Opatření: Konkurenceschopné
zemědělství

Opatření: Konkurenceschopné lesnictví

Opatření: Konkurenceschopné
potravinářství a krmivářství

Opatření: Zakládání a rozvoj podniků
Specifický cíl: Zvýšit vzdělanostní úroveň
obyvatelstva s důrazem na relevanci a
rozvoj vybraných
klíčových kompetencí

Opatření: Budování kapacit a kvality
zařízení pro celoživotní učení

Opatření: Předškolní vzdělávání

Opatření: Klíčové kompetence již od
počátečního vzdělávání

Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny a děti

Přehled opatření:
Specifický cíl: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a
návazných služeb

Opatření: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a
návazných služeb

Opatření: Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a
návazných služeb
Specifický cíl: Zlepšit aktivní začleňování sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do
života

Opatření: Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Specifický cíl: Zlepšit začleňování duševně nemocných do
života

Opatření: Infrastruktura pro deinstitucionalizaci
psychiatrické péče

Specifický cíl: Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny a děti
Opatření: Rozvoj rodinného života
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Přehled opatření:
Specifický cíl: Zlepšit spolupráci v zavádění a
využívání inovací

Opatření: Spolupráce v inovacích

Opatření: Spolupráce v krátkých
dodavatelských řetězcích

Opatření: Spolupráce místních akčních
skupin

Opatření: Meziregionální spolupráce
Specifický cíl: Zlepšit spolupráci všech
subjektů na rozvoji regionu

Opatření: Rozvoj a budování kapacit
místního partnerství

Opatření: Spolupráce v obcích

Opatření: Spolupráce obcí

Tabulka: Cíle jednotlivých prioritních oblastí (strategické cíle prioritních oblastí) a výstupové a výsledkové indikátory
Prioritní oblast
Cíl prioritní oblasti
Indikátor

Životní prostředí

Přírodní a kulturní
dědictví

Doprava a mobilita

Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit
environmentální zátěž a eliminovat
environmentální rizika v MASMK

Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního
dědictví

Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších
subjektů v MASMK a zvýšit plynulost a
bezpečnost v dopravě

Konkurenceschopnost Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a
a vzdělávání
služeb pro rozvoj konkurenceschopných
odvětví v MASMK, zvýšit vybavenost, kvalitu a
relevanci systému přípravy lidských zdrojů
Sociální soudržnost

Posílit sociální soudržnost území MASMK a
zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a
návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel.

Název

Jednotka

Index ekologické stability
Kvalita ovzduší v místech,
kde jsou překračovány
imisní limity
Retenční schopnost krajiny

hodnota
%

Stav energetické
bezpečnosti
a energetické
efektivnosti regionu
Připravenost na zvládání
rizika katastrof

%

Počet realizací na zlepšení
stavu a využití přírodního a
kulturního dědictví
Efektivita managementu
přírodního a kulturního
dědictví
Počet realizací na zvýšení
mobility, plynulosti a
bezpečnosti v dopravě
Posílení bezpečných
a vyvážených dopravních
systémů šetrných
k životnímu prostředí
Počet aktivních
ekonomických subjektů
Počet obyvatel

%

Způsob
měření
ČSÚ
ČHMÚ

Výstup/
výsledek
výstup
výstup

Evaluační
studie
Evaluační
studie

výsledek

%

Evaluační
studie

výsledek

počet

Žadatel/příje
mce

výstup

%

Evaluační
studie

výsledek

počet

Žadatel/příje
mce

výstup

%

Evaluační
studie

výsledek

počet

ČSÚ

výstup

počet

výsledek

ČSÚ

výstup

Konkurenceschopnost místní %
ekonomiky
Podíl nezaměstnaných
%

Evaluační
studie
ČSÚ

výsledek

%

Evaluační
studie

Spokojenost místních
obyvatel s životními
podmínkami a kvalitou
života
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výstup
výsledek

Spolupráce

Zlepšit úroveň regionální a meziregionální
spolupráce ve všech sektorech a posílit
konkurenceschopnost a sociální kapitál
MASMK.

Počet zrealizovaných aktivit
a projektů spolupráce
Intenzita spolupráce
aktérů

počet
semikvantitat
ivní
stupnice

Žadatel/příje
mce
zjišťování
u vybraných
aktérů

výstup
výsledek

Specifické cíle
Následující tabulka uvádí přehled specifických cílů, indikátorů specifických cílů a způsob jejich naplňování
Tabulka : Specifické cíle SCLLD
Specifický cíl

Opatření

Eliminovat riziko povodní a Ochrana vod a
sucha a další hrozící
zásobování vodou
environmentální rizika

ID

Název indikátoru

C19

Počet obyvatel nově připojených na
zlepšené čištění odpadních vod
Návrhová kapacita nově
vybudovaných, a rekonstruovaných
ČOV
Počet obyvatel nově připojených na
zlepšené zásobování vodou
Počet opatření realizovaných pro
snížení eutrofizace
Délka vybudovaných kanalizací v rámci
podpořených projektů
Množství vypouštěného znečištění v
ukazateli P celk.
Množství čištěných splaškových
odpadních vod
Podíl obyvatel zásobovaných vodou v
odpovídající kvalitě z vodovodů pro
veřejnou potřebu
Délka řešených kilometrů toků

42205
CO18
42400
42210
42110
42212
42000

Protipovodňová
43300
opatření a opatření
proti suchu
43500
42300

Počet obnovených, vystavěných a
rekonstruovaných vodních děl
sloužících k povodňové ochraně
Objem retardované dešťové vody
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Výstup/ Jednotka
výsledek
výstup
ekvivalentn
í obyvatelé
výstup
ekvivalentn
í obyvatelé

Způsob
měření
žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce

Způsob
naplňování
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

osoby

výstup

opatření

výsledek

km

výsledek

t/rok

výsledek
výsledek

mil.
m3/rok
%

žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce
statistika
(ČSÚ)
statistika
(ČSÚ)
statistika
(ČSÚ)
statistika
(ČSÚ)

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

km

výstup

ks

žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce

Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

m3

žadatel/příjem Individuální
ce
projekty

CO20

Počet obyvatel chráněných opatřeními
proti povodním
43210
Počet obyvatel dotčených rozlivem
Q100
43010
Počet obcí s nedostatečnou
povodňovou ochranou
5 75 01 Počet nových a modernizovaných
objektů sloužících složkám IZS

žadatel/příjem
ce
statistika
(ČSÚ)
statistika
(POVIS)
Žadatel
/příjemce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
SCLLD

sety

Žadatel
/příjemce

SCLLD

výstup

zařízení

Žadatel
/příjemce

Individuální
projekty

5 75 30 Připravenost složek IZS (osoby)

výsledek

osoby

ŘO

SCLLD

5 75 20 Počet exponovaných území s
nedostatečnou připraveností složek IZS
(území)
41011
Míra rizika při nakládání
s nebezpečnými látkami (relativní míra
rizika)
CO3
Nová kapacita zařízení pro výrobu
0
energie z obnovitelných zdrojů
3480
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů
0
3270
Snížení konečné spotřeby energie ve
1
veřejných budovách
3610
Snížení emisí tuhých znečišťujících
5
látek
3270
Počet podpořených projektů
5
energeticky efektivní výstavby
(projekty)
CO
Počet podniků pobírajících podporu
01
33910
Celkový instalovaný výkon z OZE

výsledek

území

ŘO

SCLLD

výsledek

Relativní
ŘO
míra rizika

Individuální
projekty

výstup

MW

výstup

GJ

výstup

GJ/rok

výstup

t/rok

výstup

projekty

Žadatel
/příjemce
Žadatel
/příjemce
Žadatel
/příjemce
Žadatel
/příjemce
ŘO

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

podniky

MS2014+

výsledek

MW

MPO

GJ

ČSÚ

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

Infrastruktura a
kapacity pro
přímou likvidaci
rizikových událostí 5 70 01 Počet nové techniky a věcných
prostředků složek IZS (sety)
4090
2

Šetrné
hospodaření
s energií

32710

Vybudovaná nebo rekonstruovaná
zařízení (zařízení)

výstup

osoby

výsledek

osoby

výsledek

obce

výstup

objekty

výstup

Konečná spotřeba energie v terciárním výsledek
sektoru
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36170
36160
3271
5

t/rok

ČHMÚ

výsledek

t/rok

ČHMÚ

výsledek

m2

32210

Čistá konečná spotřeba energie
v průmyslu
Čistá konečná spotřeba energie ve
službách
Aplikované inovativní nízkouhlíkové
technologie

výsledek

Počet projektů v oblasti
environmentálního vzdělávání
Počet nově vytvořených materiálů a
pomůcek pro EVVO
Podíl studentů přírodovědných a
technických studijních oborů
terciárního vzdělávání
Podíl nových nebo inovovaných
programů počátečního vzdělávání

Výstup

počet

výstup

počet

výsledek

%

výsledek

%

Vzdělávání,
60100
informovanost a
výchova k ochraně 64400
životního prostředí
60300
60311
36101
36111
36114

výsledek
výsledek

Počet stacionárních zdrojů znečišťování výstup
ovzduší, u kterých bylo provedeno
opatření ke snížení emisí
Snížení emisí primárních částic a
výsledek
prekurzorů sekundárních částic v rámci
podpořených projektů
Množství odstraněných emisí VOC
výsledek
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Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

Centrální
registr
administrativn
ích budov
a další
databáze
GJ
Centrální
Individuální
registr
projekty
administrativn
ích budov
a další
databáze
TJ
ČSÚ
Individuální
projekty
TJ
ČSÚ
Individuální
projekty
technologie ŘO
Individuální
projekty

Úspory energie ve veřejných budovách výsledek

21710

Snížení imisní
zátěže

výsledek

3272
0

32220

Zlepšit kvalitu ovzduší

Množství emisí prekurzorů PM2,5
z terciárního sektoru
Množství emisí PM10 z terciárního
sektoru
Podlahová plocha veřejných budov
v pasivním energetickém standardu

žadatel/příjem Individuální
ce
projekty
žadatel/příjem
ce
UIV, MŠ, ČSÚ Individuální
projekty
UIV, MŠ, ČSÚ Individuální
projekty

stacionární žadatel/příjem Individuální
zdroje
ce
projekty
t/rok

žadatel/příjem Individuální
ce
projekty

t/rok

statistika
(ČHMÚ)

Individuální
projekty

Rozšířit a zkvalitnit systém Předcházení vzniku CO17
odpadového hospodářství
odpadů a
materiálové a
40106
technické využití
odpadů
40202
40901
40110
40210
40102
40103

40105
40104
Zlepšit stav biodiverzity

Ochrana
biodiverzity

45101
46301
CO23
45412
45711

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

výstup

t/rok

Kapacita nově vybudovaných center
pro předcházení vzniku odpadů
Množství nevyprodukovaného odpadu

výstup

t/rok

výstup

t/rok

Nově vybudovaná kapacita pro
předcházení vzniku komunálního
odpadu
Kapacita pro předcházení vzniku
komunálních odpadů
Odpadová náročnost výroby

výstup

t/rok

výsledek

t/rok

výsledek

t/rok

Kapacita podpořených zařízení pro
materiálové využití ostatních odpadů
Kapacita nově vybudovaných a
navýšení kapacity stávajících systémů
na třídění a svoz všech odpadů
uvedená v tunách (množství)
vytříděných a svezených odpadů v
daném roce.
Celkové množství materiálově
využitého ostatního odpadu
Množství odpadů zpracovaných v
systémech separace a svozu všech
odpadů
Celková výměra revitalizovaných
přírodních ploch v zastavěném území
obce
Počet opatření k omezení nepůvodních
druhů (včetně mapovaní či
monitoringu)
Počet zprůchodněných migračních
překážek pro živočichy (ks)
Plocha stanovišť, které jsou
podporovány s cílem zlepšit jejich stav
zachování (ha)
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s
posílenou ekostabilizační funkcí
Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou

výstup

t/rok

výstup

t/rok

výsledek

t/rok

výsledek

t/rok

výstup

ha

žadatel/příjem Individuální
ce
projekty

výstup

opatření

žadatel/příjem Individuální
ce
projekty

výstup

ks

výstup

ha

žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce

Individuální
projekty
Individuální
projekty

výsledek

lokality

AOPK ČR

výsledek

lokality

AOPK ČR

Individuální
projekty
Individuální
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žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

ŘO (MŽP)

Individuální
projekty
statistika
Individuální
(MŽP)
projekty
žadatel/příjem Individuální
ce
projekty
žadatel/příjem Individuální
ce
projekty

statistika
(MŽP)
statistika
(MŽP)

Individuální
projekty
Individuální
projekty

výsledek

lokality

AOPK ČR

výsledek

lokality

AOPK ČR

výstup

opatření

Žadatel/Příje
mce

projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

ha

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

výstup

opatření

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

výstup

operace

výstup

ha

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

SCLLD

93001

Celkový počet opatření na podporu
ZCHÚ a soustavy Natura 2000
(opatření)
Počet podpořených operací
(akcí)
Celková plocha (ha)

4571
0

Počet druhů a stanovišť v příznivém
stavu

výsledek

druhy a
stanoviště

AOPK ČR

Individuální
projekty

výstup

objekty

Žadatel/Příje
mce

SCLLD

9 07 03 Počet nově zpřístupněných a
zefektivněných podsbírek a fondů
CO09
Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí
632201 Počet zrestaurovaných movitých
kulturních památek

výstup

Podsbírky /
fondy
Návštěvy /
rok

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

SCLLD

výstup

počet

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

-

výstup

počet

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

výstup

počet

počet

Žadatel/Příje
mce
Individuální
projekty
SCLLD

45415
45412
Zlepšit stav přírodního a
kulturního dědictví

Ochrana přírodního 45201
dědictví
45601
45701
92702

Počet lokalit, kde byly posíleny
ekosystémové funkce krajiny (lokality)
Počet ploch a prvků sídelní zeleně
s posílenou ekostabilizační funkcí
Celkový počet opatření (včetně
mapovaní či monitoringu) pro podporu
druhů a stanovišť (opatření)
Celková plocha vytvořené návštěvnické
infrastruktury (ha)

Ochrana kulturního 9 05 01 Počet revitalizovaných památkových
dědictví
objektů

Počet zrekonstruovaných památek

632208 Počet nových expozic

výstup

410402 Počet nově vybudovaných či
výstup
zmodernizovaných kulturních zařízení
9 10 10 Počet návštěv kulturních památek a
výsledek
paměťových institucí zpřístupněných za
vstupné
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počet

Žadatel/Příje
mce
návštěvy/r ŘO
ok

SCLLD

SCLLD

Zefektivnit prezentaci
přírodního a kulturního
dědictví

Propagace
633105 Počet podpořených kulturních akcí
přírodního a
kulturního dědictví Počet zrealizovaných propagačních a
prezentačních produktů a akcí
410403 Zvýšení počtu akcí realizovaných v
kulturních památkách
Zvýšení návštěvnosti objektů
přírodního a kulturního dědictví
Počet nových nebo rekonstruovaných
Prohloubit integraci veřejné Terminály veřejné 75201
přestupních terminálů ve veřejné
dopravy a systémy
dopravy a její vazbu na
dopravě
P+R
další druhy dopravy
74001
Počet vytvořených parkovacích míst

počet

výsledek

počet

výsledek

%

výstup

terminály

výstup

žadatel/příjem SCLLD
ce
statistika
SCLLD
žadatel/příjem
ce
žadatel/příjem
ce
ŘO

km

Celková délka rekonstruovaných nebo
modernizovaných silnic
Plocha území dostupného z TEN-T do
45 minut
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Délka nově vybudovaných cyklostezek
a cyklotras
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

výstup

km

výsledek

km2

výstup

realizace

výstup

km

výstup

Podíl cyklistiky na přepravních
výkonech
Počet podniků pobírajících podporu

výsledek

parkovací
místa
%

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
žadatel/příjem SCLLD
ce
žadatel/příjem SCLLD
ce
žadatel/příjem SCLLD
ce
statistika
SCLLD

výstup

podniky

MS2014+

Počet podniků, které dostávají podporu výstup
pro účely uvádění nových výrobků na
trh
140600 Zaměstnanost ve znalostních službách výsledek

podniky

Žadatel/Příje
mce

%

ČSÚ

21411

%

ČSÚ
(šetření o
inovacích,
CIS)

75001
76100
76401

Podpora inovací

výstup

výstup

CO13

76310
Rozvinout inovační
potenciál

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
SCLLD

výsledek

72210
Cyklistická a pěší
doprava

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Evaluační
studie
žadatel/příjem
ce

Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Celková délka nově postavených silnic

CO14

Rozšířit a zkvalitnit
infrastrukturu pro pěší a
cyklistickou dopravu ve
vazbě na další druhy
dopravy

počet

parkovací
místa
%

75120
Infrastruktura
veřejné dopravy

výstup

CO 01
CO 28

Tržby z inovované produkce jako %
výsledek
celkových tržeb podniků s produktovou
inovací
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Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

Přírodní a kulturní
dědictví v
ekonomice

Kreativní
ekonomika

410404 Počet vytvořených metodik v oblasti
kulturního dědictví
632810 Počet nových a zrekonstruovaných
zařízení pro kulturní vybavenost pro
cestovní ruch
632820 Počet pořízeného vybavení na podporu
nového využití památkově chráněných
objektů
410415 Zvýšení tržeb z regenerovaných
památek a nově vybudovaných
kulturních zařízení v %
140600 Zaměstnanost ve znalostních službách
22100

počet

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

počet

výstup

počet

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

výsledek

%

Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty

výsledek

%

CSÚ

výstup

přihlášky

výstup

podniky

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

CO 01

Počet přihlášek na ochranu práv
průmyslového vlastnictví
Počet podniků pobírajících podporu

-

Počet vybudovaných kreativních center výstup

centra

-

Počet aktivit na podporu poptávky po
produktech kulturních a tvůrčích
odvětví
Počet účastníků inkubačních a
akceleračních schémat
Celkový počet pracovních míst v
kulturních a tvůrčích odvětvích
Počet projektů zaměřených na rozvoj
cestovního ruchu
Počet vytvořených marketingových
produktů pro cestovní ruch
Počet propagačních kampaní na
produkty v oblasti cestovního ruchu
Počet nově vzniklých subjektů
destinačního managementu
Počet nově zřízených lůžek

výstup

aktivity

výstup

počet

výsledek

%

výstup

počet

výstup

počet

výstup

kampaně

výstup

subjekty

výstup

počet

výsledek

Počet dnů

výstup

počet

Zvýšit
konkurenceschopnost
místní ekonomiky

výstup

Konkurenceschopn 410100
á infrastruktura a
služby cestovního 410302
ruchu
410303
632101
411500

630503 Průměrná doba pobytu
Konkurenceschopn 93701
é zemědělství

Počet podpořených podniků/příjemců
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Žadatel/Příje
mce
ČSÚ
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty
SCLLD

94 800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených podniků/příjemců

výsledek

počet

Žadatel/Příje
mce

SCLLD

výstup

počet

SCLLD

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených podniků/příjemců

výsledek

počet

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

výstup

počet

SCLLD

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených podniků/příjemců

výsledek

počet

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

výstup

počet

SCLLD

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů
(Leader)
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení

výsledek

počet

Žadatel/Příje
mce
Žadatel/Příje
mce

výstup

osoby

Žadatel/Příje
mce

SCLLD

výstup

zařízení

Žadatel/Příje
mce

SCLLD

výsledek

%

žadatel/příjem SCLLD
ce

Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Celkový počet účastníků

výsledek

%

SCLLD

51010

Počet organizací, ve kterých se zvýšila
kvalita výchovy a vzdělávání a
proinkluzivnost

výsledek

60000

Celkový počet účastníků

výstup

Konkurenceschopn 93701
é lesnictví
94 800
Konkurenceschopn 93701
é potravinářství a
krmivářství
94 800
Zakládání a rozvoj 93701
podniků
94 800

Zvýšit vzdělanostní úroveň Budování kapacit a CO35
obyvatelstva s důrazem na kvality zařízení pro
celoživotní učení
relevanci a rozvoj
5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích
vybraných klíčových
zařízení
kompetencí
5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení
50030
Klíčové
kompetence již od
počátečního
vzdělávání

Předškolní

60000
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výstup

statistika
(Eurostat)
osoby
žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
organizace žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
osoby
žadatel/příjem

SCLLD

SCLLD

SCLLD

Individuální
projekty
(případně tzv.
šablony)
Individuální
projekty
(případně tzv.
šablony)
Individuální

vzdělávání

Zvýšit dostupnost a kvalitu Zkvalitnění a
sociálních a návazných
rozvoj sítě
služeb
sociálních a
návazných služeb

Doplnění kapacit
infrastruktury
sociálních a
návazných služeb

Zlepšit aktivní začleňování

Rozvoj

51010

Počet organizací, ve kterých se zvýšila
kvalita výchovy a vzdělávání a
proinkluzivnost

výsledek

67001

Kapacita podpořených služeb

výstup

67010

Využívání podpořených služeb

výsledek

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a výstup
sociální práci

55301

Počet podpořených bytů pro sociální
bydlení

výstup

67510
55320

Kapacita služeb a sociální práce
Průměrný počet osob využívající
sociální bydlení
Počet podniků pobírajících podporu

výsledek
výsledek

ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
organizace žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
místa
žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
osoby
žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
zázemí
žadatel/příjem
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
bytové
žadatel/příjem
jednotky
ce (příjemce
na základě
zprávy o
realizaci
projektu)
klienti
ŘO
osoby/rok ŘO

výstup

podniky

CO01
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MS2014+

projekty
(případně tzv.
šablony)

SCLLD

Individuální
projekty
(případně tzv.
šablony)
SCLLD

SCLLD

SCLLD

SCLLD

SCLLD
SCLLD

sociálně vyloučených a
infrastruktury
sociálním vyloučením
sociálních podniků
ohrožených osob do života

Zlepšit začleňování
duševně nemocných do
života

Zvýšit kvalitu služeb pro
rodiny a děti

Zlepšit spolupráci
v zavádění a využívání
inovací

CO05

Počet nových podniků, které dostávají
podporu

výstup

podniky

Žadatel
/příjemce

SCLLD

CO08

Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích

výstup

FTE

Žadatel
/příjemce

SCLLD

%

statistika

SCLLD

poskytovat Žadatel
elé
/příjemce

SCLLD

týmy

Žadatel/příje
mce

SCLLD

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším výsledek
vzděláním
výstup
Infrastruktura pro 5 73 01 Počet podpořených poskytovatelů
psychiatrické péče
deinstitucionalizace
psychiatrické péče
5 78 01 Počet podpořených mobilních týmů
výstup

Rozvoj rodinného
života

Spolupráce
v krátkých
dodavatelských
řetězcích
Spolupráce
místních akčních
skupin
Spolupráce
v inovacích

5 74 10 Průměrná délka hospitalizace v
institucích dlouhodobé psychiatrické
péče
67001
Kapacita podpořených služeb

výsledek

dny

ŘO

SCLLD

výstup

místa

Žadatel/příje
mce

SCLLD

60000

Celkový počet účastníků

výstup

osoby

Žadatel/příje
mce

SCLLD

Využívání podpořených služeb
Počet podpořených kooperačních
činností
Počet podpořených podniků/příjemců

výsledek
výstup

počet

výstup

počet

výstup

výdaje

Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce

výstup

podniky

výstup

činnosti

výstup

počet

93102
93701
92501

Celkové veřejné výdaje/Příprava a
provádění činností spolupráce místní
akční skupiny
CO 26
Počet podniků spolupracujících s
výzkumnými institucemi
93102
Počet podniků podpořených
kooperačních činností při vývoji nových
produktů, postupů, technologií
v zemědělské prvovýrobě
132010 Počet subjektů využívajících služeb na
podporu komercializace

20

SCLLD
SCLLD
SCLLD
SCLLD

Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

21011

Meziregionální
spolupráce

Zlepšit spolupráci všech
Rozvoj místního
subjektů na rozvoji regionu partnerství a
budování kapacit

Výdaje podnikatelského sektoru na
provádění VaV ve vládním a
vysokoškolském sektoru jako %
celkových výdajů na provádění VaV v
těchto sektorech
92020
Podíl podniků, u kterých došlo ke
zvýšení hrubé přidané hodnoty
92010
Podíl podniků, u kterých došlo ke
zvýšeni výkonů
430500 Počet vytvořených partnerství
-

Počet projektů zaměřených na
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje,
inovací, podnikání nebo trhu práce
Počet projektů zaměřených na rozvoj
cestovního ruchu a kulturního a
přírodního dědictví
Počet osvědčených postupů
identifikovaných v rámci projektů
regionálních iniciativ
Počet zorganizovaných
meziregionálních akcí na výměnu
zkušeností
Počet osvědčených postupů úspěšně
přenesených v rámci projektů
regionálních iniciativ
Počet zaměstnanců se zvýšenou
kapacitou (povědomí, znalosti,
dovednosti) díky výměně zkušeností na
meziregionálních akcích
Počet nových projektů, aktivit,
přístupů, které jsou výsledkem šíření /
výměny zkušeností na meziregionálních
akcích
8 20 00 Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů a konferencí
9 35 08 Počet úspěšně zrealizovaných výzev
místní akční skupinou
Počet zrealizovaných projektů mimo
ESIF a PRV
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výsledek

%

ČSÚ

Individuální
projekty

výsledek

%

ČSÚ

výsledek

%

ČSÚ

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výstup

postup

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výstup

akce

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výsledek

postup

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výsledek

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výsledek

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

výstup

aktivity

MS2014+

SCLLD

výstup

aktivity

MS2014+

SCLLD

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty

-

Spolupráce v
obcích

-

-

Spolupráce obcí

Počet zrealizovaných projektů
spolupráce mimo PRV
Úroveň využití ekonomického
potenciálu regionu

výstup

počet

Výsledek

%

Podíl zaměstnanosti v mikro a malých
podnicích do 49 zaměstnanců a osob
samostatně výdělečně činných na
celkovém počtu zaměstnanosti
Venkovská a městská populace se
zlepšenou infrastrukturou a přístupem
k veřejným službám
Pracovní místa vytvořená realizací
akčního plánu SCLLD
Počet zrealizovaných projektů
spolupráce veřejné a soukromé sféry v
obcích
Počet nových služeb a prvků veřejné
infrastruktury

Výsledek

%

Evaluační
studie, ČSÚ

Výsledek

%

Evaluační
studie, ČSÚ

výsledek

počet

výstup

počet

Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

výstup

počet

Žadatel/příje
mce

výstup

počet

výstup

počet

výstup

počet

Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

výsledek

%

výsledek

‰

Evaulační
studie
ČSÚ

Individuální
projekty
Individuální
projekty

výstup

počet

výstup

počet

Žadatel/příje
mce
Žadatel/příje
mce

Individuální
projekty
Individuální
projekty

650205 Počet nových a zrekonstruovaných
zařízení pro volnočasové aktivity a
počet zařízení nově s účelem pro
volnočasové aktivity
632510 Počet nových a zrekonstruovaných
sportovně rekreačních zařízení celkem
Počet nových a zrekonstruovaných
náboženských zařízení celkem
654135 Počet podpořených neziskových
organizací v rámci projektů pro rozvoj
venkovských oblastí
655100 Zvýšení atraktivity podpořených měst a
obcí
511111 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v
podpořených městech a obcích –
migrací
Počet zrealizovaných projektů
spolupráce obcí
Počet zrealizovaných projektů
spolupráce obcí a orgánů státní správy
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Žadatel/příje
mce
Evaluační
studie, ČSÚ

Individuální
projekty
SCLLD,
Individuální
projekty
SCLLD,
Individuální
projekty
SCLLD,
Individuální
projekty
SCLLD
Individuální
projekty
Individuální
projekty

-

Počet nových společných služeb a
výstup
prvků veřejné infrastruktury
430701 Zvýšení efektivnosti územní veřejné
výsledek
zprávy
Kvalita vztahů mezi městskými a
výsledek
venkovskými rozvojovými centry a
jejich zázemím ve veřejných službách a
ve veřejných infrastrukturách
153219 Míra spokojenosti občanů s veřejnou
výsledek
správou

počet
%
%

%

Žadatel/příje
mce
Evaulační
studie
Evaulační
studie

Individuální
projekty
Individuální
projekty
Individuální
projekty

Evaulační
studie

Individuální
projekty

Popis prioritních oblastí
Prioritní oblast: Životní prostředí
Cíl prioritní oblasti

Indikátory plnění cíle

Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika v MASMK

Snížení celkové emise skleníkových plynů dle ekvivalentu CO2

Využitý komunální odpad na celkové produkci komunálních odpadů v %

Využitý komunální odpad na obyvatele v kg za rok

Celkový instalovaný výkon OZE tepelný

Celkový instalovaný výkon OZE elektrický

Snížení spotřeby energie oproti současnému stavu

Počet sběrných dvorů a kompostáren

Podíl domů vybavených přípojkou na kanalizační síť na celkovém počtu domů

Délka nových vodovodních sítí

Zvýšení ekologické stability krajiny oproti současnému stavu

Zvýšení retence vody v krajině oproti současnému stavu

Zvýšení biodiverzity oproti současnému stavu
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Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Význam prioritní oblasti

Vazba na jiné prioritní oblasti

Výsledky/výstupy (indikátory)
dané prioritní oblasti

Významná rizika

Výčet opatření

V MASMK dosud nejsou odkanalizovány některé venkovské obce. V budoucnu je nezbytné navýšení kapacity ČOV v
území a modernizace stávajícího systému čištění odpadních vod. Region se v budoucnosti může potýkat s
nedostačující kapacitou, případně také kvalitou zdrojů pitné vody. Rozšíření stávajících zdrojů pitné vody je proto
významnou výzvou pro střednědobou až dlouhodobou budoucnost oblasti. V MASMK se setkáváme s lokálními
problémy znečištění povrchových a podzemních vod z průmyslových bodových zdrojů. Vedle toho jsou některé vodní
toky a plochy silně eutrofizovány. Rostoucí četnost a rozsah záplav (a také dalších živelních katastrof, např. sucha) v
důsledku globálních změn klimatu a nedostatečných investic k ochraně před nimi vyvolává nezbytnost pokračovat v
integrovaném řešení eliminace povodňového rizika v rámci celé MASMK. Kvalitu ovzduší v oblasti výrazně zhoršuje
vysoká a rostoucí lokální koncentrace prachových částic, příp. dalších znečišťujících látek v ovzduší (důsledek
dopravy, větrné eroze, částečně také lokálního vytápění s nekvalitním spalováním pevných paliv, méně často pak
dalších stacionárních zdrojů znečištění). Některé složky infrastruktury v oblasti odpadového hospodářství (většinou
lokálně) chybějí. Řada sídel má nedostatek funkčních zelených ploch uvnitř intravilánu.
Vysoký význam z důvodu integrovaného řešení podstatných environmentálních problémů a rizik a zvýšení atraktivity
území pro obyvatele i podniky.
Doprava a mobilita:
• Doprava přináší některé negativní dopady na životní prostředí, přičemž prostřednictvím PO Doprava a mobilita i PO
Životní prostředí jsou tyto dopady koordinovaně eliminovány (opatření ke snížení úrovně znečištění ovzduší…zeleň
atd.). Snižování emisí z dopravy je řešeno v prioritní oblasti Doprava a mobilita (budování obchvatů sídel, rozvoj
infrastruktury pro udržitelnou dopravu).
Konkurenceschopnost a vzdělávání:
• Otázka životního prostředí (a technické infrastruktury) představuje kapacitní omezení pro rozvoj specifických typů
průmyslu a současně rozhodovací faktor zejména pro vysoce kvalifikované lidské zdroje tvořící základ proinovačního
prostředí MASMK.
•
Index ekologické stability
•
Kvalita ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity
•
Retenční schopnost krajiny
•
Stav energetické bezpečnosti a energetické efektivnosti regionu
•
Připravenost na zvládání rizika katastrof
Rizikem realizace opatření v oblasti životního prostředí je obtížný výběr priorit s ohledem na omezené finanční
zdroje a současnou potřebu řešení řady problémů. Riziko představují i možné změny klimatu, které nejsou zcela
předvídatelné a které mohou v budoucnu vyvolat potřebu zásadního přehodnocení priorit.

Protipovodňová opatření a opatření proti suchu

Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí

Ochrana vod a zásobování vodou

Šetrné hospodaření s energií

Vzdělávání, informovanost a výchova k ochraně životního prostředí

Předcházení vzniku odpadů a materiálové a technické využití odpadů

Snížení imisní zátěže

Předcházení vzniku odpadů a materiálové a technické využití odpadů

Ochrana biodiverzity
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Prioritní oblast: Přírodní a kulturní dědictví
Cíl prioritní oblasti

Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního dědictví

Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Území MASMK má mimořádnou koncentraci objektů a prvků přírodního a kulturního dědictví. Toto dědictví ale není
adekvátně využíváno v ekonomice regionu. Aby byl tento potenciál plně využit, je potřeba šířit osvětu, zlepšit
propagaci, pečovat, chránit kulturní a přírodní dědictví a přicházet s inovativními aktivitami jeho využití. Spolu se
zlepšováním základní péče je nutné zefektivnit marketing a propagaci dědictví a na něj navazující infrastrukturu a
služby cestovního ruchu.

Význam prioritní oblasti
Vazba na jiné prioritní oblasti
Výsledky/výstupy (indikátory)
dané prioritní oblasti

•
•

Počet realizací na zlepšení stavu a využití přírodního a kulturního dědictví
Efektivita managementu přírodního a kulturního dědictví





Opatření: Ochrana přírodního dědictví
Opatření: Ochrana kulturního dědictví
Opatření: Propagace přírodního a kulturního dědictví

Významná rizika
Výčet opatření

Prioritní oblast: Doprava a mobilita
Cíl prioritní oblasti

Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Význam prioritní oblasti

Zvýšit mobilitu obyvatel, firem a dalších subjektů v MASMK a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě
MASMK má relativně dobré globální napojení na významná okolní centra. Disponuje postupně rozvíjeným
integrovaným dopravním systémem. V posledních letech je kladen důraz na rozvoj udržitelných druhů dopravy,
především pak dopravy cyklistické. Díky realizaci nových projektů se na řadě míst zvýšila bezpečnost v dopravě a
byla odstraněna její bariérovost. MASMK chybí kvalitnější napojení na hlavní dopravní tahy TEN-T (zejména silniční),
což umocňuje i zhoršující se technický stav komunikací nižšího řádu. IDS postrádá dostatečně kapacitní, kvalitní a
bezbariérové přestupní terminály, které by dále prohloubily integraci systému. Ve veřejné dopravě, ale i jiných
druzích dopravy jsou dosud málo zavedené informační systémy a málo využita telematika. Rozvoj cyklistické
dopravy vyžaduje zásadní infrastrukturní zlepšení, především výstavbu dalších potřebných úseků cyklistických
stezek. V dopravě je řada konfliktních míst zhoršujících bezpečnost jejích účastníků.
Zásadní význam z hlediska řešení dopravní zátěže území, negativních dopadů dopravy na životní prostředí a zvýšení
ekonomického potenciálu MASMK.
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Vazba na jiné prioritní oblasti

Životní prostředí:
• Doprava přináší některé negativní dopady na životní prostředí, přičemž prostřednictvím PO Doprava a mobilita i PO
Životní prostředí jsou tyto dopady eliminovány (budování obchvatů sídel atd. jsou řešeny v prioritní oblasti Doprava
a mobilita, ale mají zásadní vliv na plnění cílů prioritní oblasti Životní prostředí).
Konkurenceschopnost a vzdělávání:
• Mobilita je jedním ze základních předpokladů a lokalizačních faktorů zvýšení konkurenceschopnosti MASMK.
Zásadní je především návaznost na hlavní dopravní infrastrukturu (TEN-T), ale i prohloubení integrace ve veřejné
dopravě a další opatření. Bez kvalitního dopravního napojení se snižuje pravděpodobnost příchodu a udržení
významných investorů v preferovaných oborech.

Výsledky/výstupy (indikátory)
prioritní oblasti




Významná rizika

Mezi významná rizika patří zpoždění významných silničních i železničních staveb vyššího řádu, na něž mají
navazovat komunikace nižšího řádu. Podstatným rizikem je dále nedostatečné legislativní a procesní řešení přípravy
dopravních staveb veřejného významu (výkupy pozemků, majetkové vztahy atd.). S tím souvisí i často obtížný
konsensus nad územním vedením dopravních staveb. Rizikem v oblasti veřejné dopravy je absence širšího
společenského konsensu nad potřebou jejího zkvalitňování jako plnohodnotné alternativy vůči IAD. PO Doprava a
mobilita zahrnuje rozvoj řady dopravních módu, přičemž podstatná je jejich vzájemná provázanost a koordinovaný
rozvoj, který je organizačně náročný a k jehož dosažení může pomoci právě SCLLD.

Výčet opatření





Počet realizací na zvýšení mobility, plynulosti a bezpečnosti v dopravě
Posílení bezpečných a vyvážených dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí

Infrastruktura veřejné dopravy
Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Cyklistická a pěší doprava

Prioritní oblast: Konkurenceschopnost a vzdělávání
Cíl prioritní oblasti

Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví v MASMK, zvýšit
vybavenost, kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů.
V rámci MASMK a BMO jsou nevyrovnané podmínky pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, a to jak výzkumné,
tak aplikační sféry. Není dostatečně připravena doprovodná infrastruktura a služby pro udržení a rozvoj velkých
infrastrukturálních investic do kapacit výzkumu a vývoje. Projevuje se nedostatek ploch s vyřešenou územní
problematikou, umožňující další rozvoj odvětví jak výzkumné, tak aplikační sféry (plochy pro podnikání)
preferovaných v návaznosti na strategii inteligentní specializace RIS3/RIS4 (prioritní odvětví). Obdobná situace je v
oblasti infrastruktury a služeb pro rozvoj podnikání a inovací, která je koncentrována na Brno. Aplikační potenciál
produkovaných výsledků VaV je až na výjimky slabý. Přetrvává situace slabého přenosu výsledků VaV do praxe a
komerčního využití. Klíčovým předpokladem (kritickým faktorem) udržení a rozvoje konkurenceschopnosti MASMK
jsou lidské zdroje. Systém vzdělávání v celé šíři celoživotního učení (formální, neformální a informální vzdělávání)
není vybaveností ani kvalitou vzdělávání adekvátní potřebám současného trhu práce v MASMK a BMO. Není tak
generován dostatečný počet absolventů či uchazečů o zaměstnání s vhodnou kvalifikací a kompetencemi pro potřeby
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Význam prioritní oblasti

Vazba na jiné prioritní oblasti

Výsledky/výstupy (indikátory)
dané prioritní oblasti
Významná rizika

Výčet opatření

zaměstnavatelů a k uspokojení poptávky firem, a to jak existujících (tradičních) tak příchozích. V rámci formálního
vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně přetrvávajícího nedostatku moderní
ICT infrastruktury. Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol a v následné kvalitě poskytovaného
vzdělávání, což se promítá do vyšší dojížďkovosti za kvalitnějším vzděláváním do Brna. V rámci formálního
vzdělávání se na situaci v MASMK projevují vlivy normativního způsobu financování škol, vedoucí k problematické
kvalitě vzdělání absolventů a nevhodné skladbě oborů. Důsledkem je i vyšší nezaměstnanost absolventů, kteří
nedokážou vyhovět nárokům zaměstnavatelů (koncentrace firem v oborech s vyšší přidanou hodnotou (VPH), firem
s vlastním VaV). Další faktorem je pozitivní trend PZI, které také míří do oborů s VPH: Lze tedy očekávat další tlak
na kvalitu vzdělání a odpovídající kompetence lidských zdrojů).
Vysoký význam z hlediska podpory hospodářského rozvoje oblasti, rozvoje lidského kapitálu a zvýšení
zaměstnanosti.
Doprava a mobilita:
• Konkurenceschopnost MASMK je podmíněna řadou lokalizačních faktorů, mezi které je mimo jiné důležité zahrnout
dopravní dostupnost, návaznost na hlavní dopravní infrastrukturu (TEN-T). Bez vhodného napojení není možné
kalkulovat s příchodem a udržením investorů v preferovaných oborech.
Životní prostředí:
• Otázka životního prostředí (technické infrastruktury) představuje kapacitní omezení pro rozvoj specifických typů
průmyslu.
Sociální soudržnost:
• Rozvoj vzdělávací a další infrastruktury a služeb v sociálně vyloučených lokalitách může mít dílčí dopad na zlepšení
prostředí a eliminaci existence těchto lokalit v MASMK.

Počet aktivních ekonomických subjektů

Počet obyvatel

Konkurenceschopnost místní ekonomiky
Oblast „podpora konkurenceschopnosti" je široce vymezenou problematikou, z níž je nutné vybrat a podporovat
pouze klíčové faktory. Významným rizikem je v tomto ohledu nenalezení shody a linky potřeba - možný zdroj
financování.

Podpora inovací

Přírodní a kulturní dědictví v ekonomice

Kreativní ekonomika

Konkurenceschopná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Konkurenceschopné zemědělství

Konkurenceschopné lesnictví

Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství

Zakládání a rozvoj podniků

Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení

Předškolní vzdělávání

Klíčové kompetence již od počátečního vzdělávání

Prioritní oblast: Sociální soudržnost
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Cíl prioritní oblasti
Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Význam prioritní oblasti
Vazba na jiné prioritní oblasti

Výsledky/výstupy (indikátory)
dané prioritní oblasti
Významná rizika
Výčet opatření

Posílit sociální soudržnost na území MASMK a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které
budou odpovídat potřebám svých obyvatel
Prioritní oblast navazuje na dlouhodobě stabilizované populační, kulturní a sociální prostředí MASMK. V MASMK
nicméně existuje lokální nerovnováha v dostupnosti některých sociálních služeb, zejména v návaznosti na stárnoucí
populaci a rostoucí potřeby propojování sociálních, zdravotních a návazných služeb. MASMK se rovněž potýká s
existencí sociálně vyloučených lokalit a nedostatečně zajištěným sociálním bydlením, které by bylo prostupné.
MASMK bude muset v následujících letech reagovat zejména na stále rostoucí tlak v oblasti sociální infrastruktury,
který vyplývá z procesu demografického stárnutí a zaměřit se na rozvoj potřebné infrastruktury pro cílovou skupinu
seniorů, což zároveň umožní pečujícím, ekonomicky aktivním, osobám setrvat na trhu práce. Stejně tak je nutné cílit
podporu na handicapované osoby, sociálně vyloučené skupiny obyvatel a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V MASMK je rovněž nedostatečná nabídka terénních služeb sociální prevence. Ve vazbě na očekávaný ekonomický i
společenský vývoj neexistuje v MASMK dostatečná nabídka sociálního bydlení. Rovněž bude nutné se zaměřit na
eliminaci hrozby vzniku dalších sociálně vyloučených lokalit. Právě revitalizace lokalit s nižším sociálním statusem, i
s vazbou na podporu sociálního a dále prostupného a chráněného bydlení jsou příležitostmi, kterých MASMK využije
pro svůj další rozvoj.
Vysoký význam z hlediska eliminace sociálních problémů, růstu lidského kapitálu oblasti, zvýšení zaměstnanosti a
zkvalitnění sociálních služeb.
Konkurenceschopnost a vzdělávání:
• Oblast sociální soudržnost se váže na oblast konkurenceschopnosti a vzdělávání. Stabilní a soudržné prostředí je
jednou z podmínek konkurenceschopného fungování MASMK. Vazby jsou obousměrné. Stabilní sociální prostředí
vytváří jednu z dílčích podmínek pro fungující trh práce a zároveň prosperující metropolitní oblasti se vzdělaným
obyvatelstvem vytváří impulsy pro posilování sociální soudržnosti.

Podíl nezaměstnaných

Spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a kvalitou života
Oblast sociálních služeb je především řízena realizována z místní úrovně a dále pak na úrovni krajské. Území MASMK
představuje nový článek pro tuto oblast, z čehož vyplývá potřeba úzké koordinace a komunikace dotčených aktérů.






Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče
Rozvoj rodinného života

Prioritní oblast: Spolupráce
Cíl prioritní oblasti

Zlepšit úroveň regionální a meziregionální spolupráce ve všech sektorech a posílit konkurenceschopnost a sociální
kapitál MASMK.
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Vazba na konkrétní výstup SWOT
analýzy

Spolupráce obcí v území MASMK se doposud soustřeďuje zejména na oblast školství, cestovního ruchu (propagace a
cyklostezky), vodohospodářské stavby (zdroje pitné vody, kanalizace) a další. Spolupráce na místní úrovni vychází z
historických vazeb a odráží socioekonomický vývoj v území MASMK. Užší spolupráce naráží na nejenom fyzické
překážky, ale i na legislativní překážky, problematickou dostupnost dat a informací, jednostranné plánování a
podobně. Nedostatečná je užší spolupráce, jak veřejné správy, tak spolků, podnikatelů a i mezisektorová
spolupráce.

Význam prioritní oblasti
Vazba na jiné prioritní oblasti
Výsledky/výstupy (indikátory)
dané prioritní oblasti
Významná rizika
Výčet opatření




Počet zrealizovaných aktivit a projektů spolupráce
Intenzita spolupráce aktérů









Spolupráce v inovacích
Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Spolupráce místních akčních skupin
Meziregionální spolupráce
Rozvoj a budování kapacit místního partnerství
Spolupráce v obcích
Spolupráce obcí

Popis opatření
Životní prostředí a infrastruktura
Opatření: Snížení imisní zátěže
Cíl opatření

Snížit znečištění ovzduší v sídlech

Zdroje financování

OP ŽP, PO 2, IP 1, SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek
OP ŽP, PO 2, SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek
Nezbytným krokem pro snížení úrovně znečištění ovzduší v MASMK je omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního
vytápění domácností. Vysoká expozice obyvatelstva plošným i lokálním koncentracím znečišťujících látek v ovzduší musí být
snížena prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se významně podílejí na
vysoké úrovni znečištění ovzduší.
Opatření zahrnuje náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.
Současně bude kladen důraz na maximální účinnost podporovaných zdrojů tepla.
Aktivitami jsou:
•
Podpora přechodu na ekologicky šetrné topné systémy (výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná
paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek, výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo, výše uvedené výměny

Zdůvodnění opatření

Popis opatření
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•
•
•
•
Vazba na další
opatření
Indikátory

v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie např. solární ohřev, instalace dodatečných zařízení (např.
filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek.
kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování,
pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače,
technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech)),
pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící
zařízení), změny technologických postupů za účelem snížení emisí,
rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Výstupy:
Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí
Výsledky:
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů
Množství odstraněných emisí VOC

Opatření: Ochrana vod a zásobování vodou
Cíl opatření
Zdroje financování
Zdůvodnění opatření

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod a snížit míru znečišťování povrchových a podzemních
vod a stabilizovat zásobování pitnou vodou, zvýšit její kvalitu
OP ŽP, PO 1, IP 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a
vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
OP ŽP, PO 1, IP 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
MASMK se vyznačuje vysokým podílem domácností napojených na vodovodní přípojku. Naopak zde dosud chybí odkanalizování
některých obcí. Zásadní je tento problém zejména v rychle se rozvíjejících obcích v okolí Brna s nárůstem počtu obyvatel, který
není vždy doprovázen adekvátním rozvoje technické infrastruktury. Vybudování kanalizace má přitom výrazně pozitivní dopad na
kvalitu bydlení i na životní prostředí. V budoucnu bude nezbytné navýšení kapacity ČOV v území a modernizace stávajícího
systému čištění odpadních vod instalací nových technologií. V MASMK se setkáváme s lokálními problémy znečištění povrchových
a podzemních vod z průmyslových bodových zdrojů. Vedle toho jsou některé vodní toky a plochy silně eutrofizovány, a to
především v důsledku intenzivní zemědělské výroby spojené s používáním chemických hnojiv, ale i používáním čisticích
prostředků v domácnostech.
Region se v budoucnosti může potýkat s nedostačující kapacitou, případně také zdrojů pitné vody (i v kontextu globálních změn
klimatu). Rozšíření stávajících zdrojů pitné vody je proto významnou výzvou pro střednědobou až dlouhodobou budoucnost
oblasti.
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Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Opatření je zaměřeno na výstavbu, úpravu a modernizaci zařízení pro zvyšování kvality a dodávku pitné vody, na čištění
odpadních vod a zamezování znečištění vod. Dále pak na stabilizaci zásobování pitnou vodou. Tyto aktivity mají vazbu také na
problematiku environmentálních rizik (hrozba povodní a zejména sucha).
Aktivitami jsou:

Zamezení eutrofizace vod v povodí nebo jeho části

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod, výstavba kanalizace za předpokladu
související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace
odpadních vod

Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných
sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Výstupy:
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod
Návrhová kapacita nově vybudovaných, a rekonstruovaných ČOV
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou
Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace
Výsledky:
Délka vybudovaných kanalizací v rámci podpořených projektů
Množství vypouštěného znečištění v ukazateli P celk.
Množství čištěných splaškových odpadních vod
Podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající kvalitě z vodovodů pro veřejnou potřebu

Opatření: Protipovodňová opatření a opatření proti suchu
Cíl opatření

Ochránit území před povodněmi a suchem a jejich následky

Zdroje financování

OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině
OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
V MASMK je postupně realizován systém ochrany území před povodněmi (zejména údolí Svitavy mezi Rájcem-Jestřebí a
Bílovicemi nad Svitavou) zahrnující vzájemně provázaná technická i přírodě blízká opatření. Tento systém však dosud není
dokončen. Největším zdrojem povodňového nebezpečí je v území Svitava, ale i toky menší, kde hrozí především riziko ničivých,
obtížně předpovídatelných bleskových povodní. Četnost a rozsah záplav (a dalších živelních katastrof, např. sucha) v důsledku
globálních změn klimatu a nedostatečných investic k ochraně před nimi přitom v posledních dekádách výrazně roste a vyvolává
tak nezbytnost pokračovat v integrovaném řešení eliminace povodňového rizika v rámci celé MASMK v návaznosti na BMO.

Zdůvodnění opatření
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Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Stavební a technická opatření a instalace prvků a zařízení, která zajišťují ochranu území MASMK před povodněmi a jejich
následky. Dále budou podporována přírodě blízká protipovodňová opatření.
Aktivitami jsou:
•
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
•
Zlepšení přirozených rozlivů vody v krajině a kompenzační opatření ke zlepšení protipovodňové ochrany současně
zastavěných území
•
Zadržení srážkové vody v krajině a její další využití
•
Obnova, výstavba, rekonstrukce a modernizace vodních děl určených k povodňové ochraně

Výstupy:
Délka řešených kilometrů toků
Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně
Objem retardované dešťové vody
Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

Výsledky:
Počet obyvatel dotčených rozlivem Q100
Počet obcí s nedostatečnou povodňovou ochranou
Opatření: Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí
Cíl opatření
Omezit a snižovat environmentální rizika a zvýšit připravenost území MASMK k řešení a řízení rizik a katastrof
Zdroje financování
Zdůvodnění opatření

OP ŽP, SC 1.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
IROP, SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Hlavní problémy v omezování a snižování environmentálních rizik jsou spojeny s nedostatečným environmentálním povědomím
mezi podniky, státní správou a veřejností, komplikovanou legislativou, nedostatečným institucionálním zázemím, chápáním
ochrany ŽP po složkách a ne jako celku, nedostatkem financí na zavádění nových, environmentálně přínosných technologií,
nedostatečnou aplikací preventivního přístupu, nedostatečnou osvětou. V oblasti nakládání s chemickými látkami je potřebné
efektivně implementovat novou evropskou právní úpravu managementu chemických látek
V území MASMK je také potřeba dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová
rizika a změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy,
povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu. Rizika jsou nová
především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů. Zásadním problémem jsou také mimořádné události
antropogenního původu, jako úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Tyto události ohrožují povrchové a podzemní
vody, půdu a obyvatelstvo a mohou být klimatickými změnami umocněny.
S ohledem na prognózy, projevy změn klimatu a na rozvoj infrastruktury MASMK je třeba, aby MASMK disponovala efektivními
nástroji pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních
podmínek rozvoje její konkurenceschopnosti.
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Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Pro dosažení plné připravenosti bude v MASMK posílena vybavenost a odolnost infrastruktury složek IZS I.II. a III.), její
soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky. Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a
snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude provedena modernizace výcvikových a
vzdělávacích středisek IZS, která budou simulovat podmínky zásahů při mimořádných událostech.
Aktivity:
•
Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Bude se jednat například o výstavbu nových garážových
prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální
připravenosti techniky a prostředků k nasazení, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie
pro nouzový provoz stanice.
•
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v
exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
•
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a
masivních námraz
•
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
•
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem
•
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s
únikem nebezpečných látek
•
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich
vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných
událostí
•
Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS
•
náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická
látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry
rizika

Výstupy:
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (sety)
Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení (zařízení)
Výsledky:
Připravenost složek IZS (osoby)
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS (území)
Míra rizika při nakládání s nebezpečnými látkami (relativní míra rizika)

Opatření: Předcházení vzniku odpadů a materiálové a technické využití odpadů
Cíl opatření
Zdroje financování

Zvýšit podíl tříděného odpadu a optimalizovat systém sběru a likvidace odpadů a zvýšit využití odpadů jako materiálového nebo
energetického zdroje
OP ŽP, PO 3, IP 1, SC 3.1 Prevence vzniku odpadů
OP ŽP, PO 3, IP 1, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
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Zdůvodnění opatření
Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

V MASMK existují moderní zařízení pro využití odpadů a systému svozu. Některá zařízení pro sběr, třídění a materiálové a
energetické využití odpadů však v regionu (zpravidla lokálně) chybějí nebo zastarávají. Jednou z potřeb je proto integrované
řešení modernizace a rozšíření systému odpadového hospodářství v rámci celé MASMK, vč. realizace těchto zařízení.
Opatření se zaměřuje na instalaci technologií a budování zařízení ke sběru, třídění a opětovné použití odpadů, nakládání s
nebezpečnými odpady a prevenci vzniku odpadů tak, aby tyto technologie a zařízení vedly k zásadním změnám v odpadovém
hospodářství na úrovni celé MASMK.
Aktivitami jsou:

Realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku
výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro
separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), budování míst pro
předcházení vzniku komunálních odpadů, zavádění tzv. systému „door-to-door“.

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Výstupy:
Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů
Kapacita nově vybudovaných center pro předcházení vzniku odpadů
Množství nevyprodukovaného odpadu
Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu
Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
Kapacita nově vybudovaných a navýšení kapacity stávajících systémů na třídění a svoz všech odpadů uvedená v tunách
(množství) vytříděných a svezených odpadů v daném roce.
Výsledky:
Kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů
Odpadová náročnost výroby
Celkové množství materiálově využitého ostatního odpadu
Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu všech odpadů

Opatření: Šetrné hospodaření s energií
Cíl opatření
Snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních
obnovitelných zdrojů
Zdroje financování
OP ŽP, SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Specifický cíl 2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
OP PIK PO 3, IP 1, SC 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
OP PIK PO 3, IP 1, SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
OP PIK PO 3, IP 1, SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných
surovin
Zdůvodnění opatření
V energetickém mixu hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných,
šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále
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Popis opatření

vyšší než náklady na konvenční zdroje.
Veřejná správa by měla udávat směr v oblasti energetické náročnosti budov a názorně ukázat, že bere témata životního
prostředí a energetické účinnosti vážně. V současné době se v MASMK veřejné budovy ve standardu blížícím se pasivnímu domu
téměř nevyskytují. Podpora vícenákladů pro novou výstavbu veřejných budov ve vysokém energetickém standardu přispěje
k jejich většímu rozšíření a propagaci především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. V MASMK je dále potřebné
dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávajících veřejných budovách prostřednictvím celkových a dílčích renovací
obálky budovy a instalací lokálních obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a
důsledného energetického managementu.
Energetická účinnost je jedním z faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost podniků, resp. celé ekonomiky. V oblasti snižování
energetické náročnosti průmyslových procesů učinila Česká republika za dobu své existence zásadní pokrok. Přesto je v ČR stále
nevyčerpán ekonomický potenciál úspor energie v tomto sektoru.
Aktivity:
Výstavba nových a rekonstrukce / modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE
•
Propagace využívání alternativních zdrojů energie.
•
Podpora pěstování a zpracování energetických plodin včetně pořizování strojního vybavení.
•
Budování a modernizace malých vodních elektráren

Stavební či technické úpravy vedoucí k úspoře energie (zateplení budov, výměna oken, regulace topných systémů).

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,

Realizace technologií na využití odpadního tepla,

Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.

vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových veřejných budov.

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
za účelem zvýšení účinnosti

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové
vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED),

Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště,
výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy,
instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

využití odpadní energie ve výrobních procesech,

snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku,

výstavba budov s téměř nulovou spotřebou před datem, od něhož je takováto výstavba vyžadována právními předpisy
provádějícími směrnici o energetické účinnosti budov;

podpora bude poskytnuta na pokrytí části vícenákladů s cílem motivovat investory při výstavbě nových budov k vyššímu
standardu.

Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita

silničních vozidel),
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Vazba na další
opatření
Indikátory

pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách,
akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií),
zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových
energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě),
zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu),
zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),
zavádění systémů řízení spotřeby energií,
zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání
druhotných surovin,
zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého
papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady
dalších výrobků s ukončenou životností,
zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které
jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů
druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Výstupy:
Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek
Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby (projekty)
Počet podniků pobírajících podporu
Výsledky:
Celkový instalovaný výkon z OZE
Konečná spotřeba energie v terciárním sektoru
Množství emisí prekurzorů PM2,5 z terciárního sektoru
Množství emisí PM10 z terciárního sektoru
Podlahová plocha veřejných budov v pasivním energetickém standardu
Úspory energie ve veřejných budovách
Čistá konečná spotřeba energie v průmyslu
Čistá konečná spotřeba energie ve službách
Aplikované inovativní nízkouhlíkové technologie

Opatření: Ochrana biodiverzity
Cíl opatření
Zachovat a zvýšit biodiverzitu území MASMK
Zdroje financování

OP ŽP, PO 4, SC 2: Posílit biodiverzitu
OP ŽP, PO 4, SC 3: Posílit přirozené funkce krajiny
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OP ŽP, PO 4, SC 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

V MASMK je obecně čisté a zdravé životní prostředí s vysokou rozmanitostí přírody a krajiny (vzácné biotopy, maloplošná i
velkoplošná chráněná území atd). Na druhou stranu mají některé části MASMK nízký podíl ekologicky stabilních ploch. Uvnitř
sídel často zastarávají veřejná prostranství, což vyvolává nezbytnost jejich revitalizace vč. zelených ploch. Řada sídel má
nedostatek funkčních zelených ploch uvnitř intravilánu. Posílení biologické rozmanitosti znamená v ideálním případě i zastavení
poklesu biologické rozmanitosti a zachování resp. obnovu příznivého stavu stanovišť a druhů evropského významu a ostatních
významných složek bioty.
Aktivity:

prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a
koncepčních podkladů a nástrojů),

zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické
infrastruktury,

vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur,

revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu
vázaných ekosystémů,

zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a
území soustavy Natura 2000,

realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

obnova poškozených ekosystémů a jejich služeb

budování prvků zelené infrastruktury

Výstupy:
Celková výměra revitalizovaných přírodních ploch v zastavěném území obce
Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy (ks)
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)
Výsledky:
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí
Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou
Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny (lokality)
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí

Opatření: Vzdělávání, informovanost a výchova k ochraně životního prostředí
Cíl opatření
Zvýšení informovanosti o stavu a vývoji životního prostředí
Zdroje financování

Vlastní zdroje subjektů
Obecní rozpočty
Státní rozpočet
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

OP DANUBE
OP SK-CZ
OP CZ-AT
INTERREG CENTRAL EUROPE
V území MASMK je identifikována potřeba vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho
formách a k péči o životní prostředí. V této oblasti je důležité i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první
pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k
pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří. Území MASMK není dostatečně informováno o principech (trvale)
udržitelného rozvoje a není ani dostatečně připraveno na jejich uplatňování v praxi (vyplývá též z dokumentu Agenda 2000).
Zvýšení povědomí a účasti zúčastněných stran je aktivitou 3 prvního cíle EU strategie biodiverzity do r. 2020 a je součástí
nástrojů ochrany přírody podle platné legislativy. Potřebná je zejména realizace komunikačních kampaní, pořádání školení a
výstav za účelem zvýšení povědomí veřejnosti, které vyžaduje i tvorbu dostatečného množství kvalitních propagačních materiálů
a publikací. Pro naplnění cílů směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích je zároveň třeba zlepšit informovanost o soustavě
Natura 2000 a druzích evropského významu. Povinnost podporovat výchovu a všeobecných informací o potřebě druhů a
stanovišť evropského významu vyplývá i z čl. 22 písm. c) směrnice o stanovištích a z ustanovení příslušných mezinárodních
úmluv. Neméně důležitá je i organizace akcí s klíčovými aktéry zaměřených na objasnění zájmů jednotlivých zainteresovaných
skupin a hledání společných řešení vedoucích ke společným meziodvětvovým postupům a dalším opatřením na eliminaci
konfliktů, zlepšení povědomí a zapojení dotčených subjektů.
Aktivity:
•
Propagace, vzdělávání, informační a publikační činnost v oblasti životního prostředí.
•
Osvěta hospodaření s vodou v krajině.
•
Ekologické aktivity škol (školní zahrady).
•
Dobrovolnické aktivity se zaměřením na životní prostředí (výsadba stromů, likvidace nepovolených skládek, revitalizace
vodních toků apod.).
•
Osvěta zaměřená na zapojování laické veřejnosti (spolků a jednotlivců) do zlepšování estetického vzhledu veřejných
prostranství
•
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektu (komunitní plánování)
•
Podpora preventivních opatření vedoucích ke snižování emisí do ovzduší (osvěta spalování odpadů v domácnostech).
•
Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem budování a obnovy ČOV a dalších zařízení, hledání nových přístupů, nových
technologií, odborného a přijatelného řešení.

Výstupy:
Počet projektů v oblasti environmentálního vzdělávání
Počet nově vytvořených materiálů a pomůcek pro EVVO
Výsledky:
Podíl studentů přírodovědných a technických studijních oborů terciárního vzdělávání
Podíl nových nebo inovovaných programů počátečního vzdělávání

Priorita: Přírodní a kulturní dědictví
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Opatření: Ochrana přírodního dědictví
Cíl opatření
Zachování unikátního přírodního dědictví MASMK
Zdroje financování
Zdůvodnění opatření
Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

OP ŽP Specifický cíl 1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
PRV, Operativní cíl: Podpořit investice zvyšující odolnost a hodnotu lesních ekosystémů
Mimořádně cenné přírodní prostředí MASMK vyžaduje zajištění potřebné péče. Prostřednictvím kvalitní návštěvnické
infrastruktury usměrňovat jeho rekreační využití a omezovat tak negativní vlivy návštěvnosti na předmět ochrany. Současně je
důležité zajistit potřebnou informovanost veřejnosti o významu přírodního dědictví.
Aktivity:

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu
předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a
technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o
cílové organismy

péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,

péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,

Ošetřování a konzervace památných stromů

Péče o krasové útvary,

Zpřístupňování objektů a lokalit přírodního dědictví

Posílení rekreační funkce lesa mimo ZCHÚ a NATURA 2000 (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře
2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory)

Údržba lesního prostředí mimo ZCHÚ a NATURA 2000 (např. zařízení k odkládání odpadků)

Zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa mimo ZCHÚ a NATURA 2000 (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Výstupy:
Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť (opatření)
Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury (ha)
Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000 (opatření)
Počet podpořených operací (akcí)
Celková plocha (ha)
Výsledky:
Počet druhů a stanovišť v příznivém stavu

Opatření: Ochrana kulturního dědictví
Cíl opatření
Zachování unikátního kulturního dědictví a zlepšení jeho stavu
Zdroje financování

IROP, Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Vlastní zdroje subjektů
Národní dotace
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Velká část kulturního dědictví není v takovém stavu, který by umožnil jeho efektivní využití pro ekonomický a sociální rozvoj
MASMK. Značná část památek nemá dostatečně rozvinutou kulturní infrastrukturu a jen nepatrný zlomek je ekonomicky
soběstačný. Snižující se konkurenceschopnost památek pro intenzivnější poskytování kulturních služeb představuje riziko
spojené s úbytkem návštěvníků. Silná a aktivní konkurence v nabídce kulturního dědictví v sousedních regionech a zemích a
propad v kvalitě nabídky oproti těmto lokalitám by mohla vést ke snížení konkurenceschopnosti MASMK v této oblasti.
Aktivity:

Rekonstrukce a obnova movitých i nemovitých objektů (např. kulturních památek, sakrálních staveb, hradišť, vojenských
opevnění, důlních staveb a památek, technických památek, drobných památek v krajině, archeologických památek a lokalit
atd.)

Péče o uchování a rozvíjení nehmotného kulturního dědictví

Zpřístupňování archeologických lokalit

Rekonstrukce nebo nová výstavba interaktivních a inovativních muzeí, expozic, skanzenů, galerií atd.

Metodická a technická podpora malých (soukromých, venkovských) muzeí vystavujících předměty pojící se tematicky k
regionu a typickým činnostem v regionu.

Revitalizace národních kulturních památek (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér,
zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a
budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.)

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (zvýšení ochrany sbírkových a
knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování
přístupových bariér, digitalizaci sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a
depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického
a technologického zázemí).

Výstupy:
Počet revitalizovaných památkových objektů
Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
Počet zrestaurovaných movitých kulturních památek
Počet zrekonstruovaných památek
Počet nových expozic
Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení
Výsledky:
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné

Opatření: Propagace přírodního a kulturního dědictví
Cíl opatření
Zlepšit informovanost a vztah místních obyvatel i návštěvníků k přírodnímu a kulturnímu dědictví
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Zdroje financování
Zdůvodnění opatření
Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Vlastní zdroje subjektů
Národní dotační programy
IROP, Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Prostřednictvím inovativní osvěty, propagace a marketingu přírodního a kulturního dědictví zvýšit návštěvnost, atraktivitu a
konkurenceschopnost objektů a subjektů a akcí, které jsou součástí dědictví. Nedostatečná propagace přírodního a kulturního
dědictví povede ke snížení konkurenceschopnosti MASMK v této oblasti.
Aktivity:

Rozvoj průvodcovských služeb (vzdělávání průvodců atd.).

Vznik a rozvoj mobilních informačních center

Elektronické aplikace (mobilní průvodci, virtualizace turistických panelů atd).

Tvorba informačních a vzdělávacích materiálů, publikací, průvodců atd.

Podpora akcí pro veřejnost, soutěží, odborných seminářů a jiných inovativních forem interpretace přírodního a kulturního
dědictví

Oživení příběhů vázaných na památky, historické osoby, události atd.

Podpora tvorby a realizace popularizačních vzdělávacích modulů pro školy a školská zařízení s cílem prezentovat a přiblížit
dědictví atraktivním způsobem mládeži

Osvětová, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany a péče o dědictví regionu.

Příprava a realizace akcí zapojujících veřejnost do obnovy, ochrany a péče o přírodní, kulturní a historické dědictví regionu
(workshopy, dobrovolnické tábory - workcampy).

Tvorba informačních a vzdělávacích materiálů, publikací, průvodců, podpora akcí pro veřejnost, soutěží, odborných
seminářů, jiných inovativních forem interpretace).

Studijní a výzkumné práce a další aktivity mapující historický, kulturní a přírodní vývoj regionu (např. paměť obyvatel, vývoj
krajiny, historické rešerše), kompletace, archivace a využití jejich výstupů.

Dokumentace místní kultury a pamětníků.

Kurzy lidových zvyků, řemesel a umění

tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech,

rozvoj informačních systémů a míst s veřejně přístupným internetem využívaných návštěvníky regionu,

podpora marketingových a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace a s
tím spojenou tvorbu nových vícejazyčných tištěných a digitálních propagačních materiálů a předmětů.

Výstupy:
Počet podpořených kulturních akcí
Počet zrealizovaných propagačních a prezentačních produktů a akcí
Výsledky:
Zvýšení počtu akcí realizovaných v kulturních památkách
Zvýšení návštěvnosti objektů přírodního a kulturního dědictví
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Priorita: Doprava a mobilita
Opatření: Infrastruktura veřejné dopravy
Cíl opatření

Rozšířit potenciál využití veřejné dopravy rozšířením a modernizací její infrastruktury

Zdroje financování

IROP, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na
síť TEN‐T
OP D, PO 2, SC 2.1: Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím
výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN‐T včetně rozvoje systémů ITS
Státní rozpočet
Rozpočty Jihomoravského a Olomouckého kraje
Rozpočty obcí a měst

Zdůvodnění opatření

MASMK disponuje dlouhodobě rozvíjeným systémem IDS Jihomoravského kraje s tarifní provázaností a provázanou sítí linek. Na
druhou stranu však tento systém má řadu rezerv organizační a zejména infrastrukturní povahy. Veřejná doprava se potýká s
přetrvávající bariérovostí a fyzickou a morální zastaralostí významné části zastávek, resp. celých úseků dopravních cest.
Impulzem k rozvoji veřejné dopravy se může stát předpokládaný pozvolný nárůst uživatelské obliby veřejné dopravy (ale jen za
předpokladu její modernizace) a dalších udržitelných druhů dopravy v souladu s obdobnými trendy v západní Evropě. V případě
pokračující stagnace rozvoje veřejné dopravy lze naopak očekávat další nárůst IAD, což představuje hrozbu zejména pro
okrajové části MASMK v BMO.
Opatření se zaměřuje na výstavbu a modernizaci infrastruktury systému veřejné dopravy v MASMK.
Aktivitami jsou:

Výstavba, modernizace nebo rekonstrukce místních komunikací v obcích

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků
silnic III. třídy, technické zhodnocení a výstavba mostů, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, které plní funkce
silnic vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T

Rekonstrukce a budování autobusových zastávek, úpravy jejich okolí včetně zeleně

Výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejného osvětlení v intravilánech obcí

doplnění chybějících úseků rychlostních silnic a navazující zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T včetně jejího řízení a
usměrňování,

zlepšení parametrů a obnova stávající sítě a rozvoj dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T a navazující zlepšení silniční
dopravy na síti TEN-T včetně jejího řízení a usměrňování

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Celková délka nově postavených silnic
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic
Výsledky:
Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut
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Opatření: Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Cíl opatření
Zdroj financování
Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšit využití veřejné dopravy jejím uživatelským zatraktivněním a zjednodušením prostřednictvím úpravy přestupů mez
jednotlivými druhy dopravy na terminálech
IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
V regionu je vytvořen IDS Jihomoravského kraje. Současně oblast disponuje širokou nabídkou autobusových i železničních spojů.
Některá napojení ve veřejné dopravě však nejsou dostatečná, návaznost železniční dopravy na ostatní druhy veřejné dopravy
(zejména v rámci MHD) i nad dopravu automobilovou (systémy P+R) není zdaleka úplná. V rámci IDS dosud existuje jen málo
moderních přestupních terminálů. Zastávky a přestupní body veřejné dopravy jsou rovněž často bariérové. Očekávat lze
pozvolný nárůst uživatelské preference veřejné dopravy a také společenského tlaku na rozvoj udržitelné dopravy, její
nedostatečná infrastruktura však může způsobit naopak pokles zájmu o ni a další růst IAD především v nejbližším zázemí Brna
jako jeden z důsledků suburbanizace.
Opatření podporuje systém veřejné dopravy v MASMK prostřednictvím výstavby a modernizace dopravních terminálů zajišťujících
vazby mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a mezi veřejnou a individuální automobilovou dopravou. Součástí opatření je
také zkvalitnění a humanizace prostředí dopravních terminálů. Realizace parkovišť P+R rovněž snižuje dopravní zátěž částí
MASMK nacházejících se v BMO individuální automobilovou dopravou.
Aktivitami jsou:

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti
na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R
(forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba
návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě samostatných
projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a
využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD.

Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách.

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
Počet vytvořených parkovacích míst
Výsledky:
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

Opatření: Cyklistická a pěší doprava
Cíl opatření
Zvýšit atraktivitu, využití a bezpečnost cyklistické a pěší dopravy
Zdroje financování

IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

MASMK představuje oblast se značným potenciálem pro rozvoj cyklistické dopravy, a to jednak pro turistické účely (díky
atraktivnímu okolí), ale zejména pro účely každodenního pohybu obyvatel do zaměstnání, škol a za službami. Přes postupnou
realizaci systému cyklistických tras a výstavbu některých úseků cyklostezek však v této oblasti stále přetrvává výrazný
infrastrukturní deficit daný i opomíjením rozvoje cyklistických stezek. V důsledku toho vykazuje interakce mezi cyklistickou
dopravou a dalšími druhy dopravy (zejména silniční) řadu závad, a to i v rámci centrálních míst a os (hlavní ulice), což vedle
snížené bezpečnosti a zvýšeného rizika nehod také mj. snižuje urbanistickou hodnotu těchto míst. Řada cyklostezek je přitom ve
fázi ideové či projektové přípravy a rozvoj cyklistické dopravy spojený s růstem podílu nemotorové dopravy je tak pro MASMK
významnou výzvou nejbližší budoucnosti.
V MASMK je velký počet konfliktních míst v místech, kde se setkávají jednotlivé dopravní módy (typicky např. přechody pro
chodce nebo méně často křížení silnic s cyklostezkami, ale také často opomíjené železniční přejezdy). Tato skutečnost snižuje
bezpečnost i uživatelskou atraktivitu dopravy, zejména (ale nejen) pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, čímž
reálně dochází ke snížení kvality jejich života. Na řadě hustě zalidněných míst MASMK současná podoba a vybavenost silnic
nemotivuje řidiče ke snížení rychlosti, což opět zvyšuje riziko nehody.
Opatření zahrnuje výstavbu a rekonstrukci systému cyklistických stezek a cyklistických jízdních pruhů a související infrastruktury
(vč. infrastruktury cyklistických tras) a dále aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy, a to zejména v
místech kontaktu jednotlivých dopravních módů.
Aktivitami jsou:

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na
kterých je vyloučená automobilová doprava

Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích
nebo víceúčelové pruhy

Budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel, značení a dopravních značení, jako
doplňková aktivita projektů výstavby a modernizace cyklostezek a cyklopruhů

Zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras, jako doplňková aktivita projektů výstavby a
modernizace cyklostezek a cyklopruhů

Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé - přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací)
Opatření: Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Opatření: Infrastruktura městské a příměstské veřejné dopravy
Opatření: Dopravní prostředky veřejné dopravy
Opatření: Regionální silniční síť navazující na síť TEN-T
Výstupy:
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Výsledky:
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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Priorita: Konkurenceschopnost a vzdělávání
Opatření: Podpora inovací
Cíl opatření

Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Vazba na další
opatření

Rozšíření kapacit pro vývoj a zavádění procesních a produktových inovací
OP PIK, PO 1, IP 1, SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků
OP PIK, PO 2, IP 3, SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
OP PIK, PO 2, IP 3, SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP
OP PIK, PO 4, IP 4, SC 4.2: Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky
Vlastní zdroje subjektů
V rámci MASMK jsou nevyrovnané podmínky pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, a to jak výzkumné, tak aplikační sféry.
Infrastruktura a služby pro rozvoj podnikání a inovací jsou koncentrovány na BMO a možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje
tak nejsou dostatečně šířeny ani v měřítku BMO, ani mimo ni.
Aktivitami jsou:

Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii
podniku,

zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.), zavádění
procesních a marketingových inovací,

ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví,

průmyslový výzkum a vývoj,

pre-commercial public procurement.

Realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovující podnikatelské
nemovitosti na podnikatelský objekt a vzniku nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch pro zavádění inovací

Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání pracovníků v malých a
středních podnicích.

Pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich
zaměstnanci, žáci a studenti spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými
technologiemi, odbornostmi a procesy v daném oboru a novou legislativou související s podnikáním i s efektivním
marketingem, který je nutnou součástí konkurenceschopnosti.

Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení (zejména ERP systémy, CRM systémy, platební a karetní systémy, bezpečnost dat,
personální systémy, B2B systémy, B2C systémy, IS pro neziskový a státní sektor, power management, procesně orientované
webové aplikace, řešení pro mobilní zařízení, Business Intelligence řešení, softwarové simulace, cloud computing), tzn.
tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání,
zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů,

poskytování sofistikovaných sdílených služeb (služeb s vysokou přidanou hodnotou), včetně budování a modernizace
Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti.
Opatření:Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
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Indikátory

Výstupy:
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh
Výsledky:
Zaměstnanost ve znalostních službách
Tržby z inovované produkce jako % celkových tržeb podniků s produktovou inovací

Opatření: Přírodní a kulturní dědictví v ekonomice
Cíl opatření

Využít přírodního a kulturního dědictví pro rozvoj tvořivosti a pro zvýšení konkurenceschopnosti

Zdroje financování

Vlastní zdroje subjektů
Národní dotační programy
Pokračující absence uceleného systému osvěty a vzdělávání v oblasti péče o dědictví ve vzdělávacích programech na všech
stupních škol povede ke snížení povědomí mladé generace o významu našeho kulturního dědictví.
Aktivitami jsou:

Využití přírodního a kulturního dědictví pro edukativní činnost

Využití objektů pro poskytování služeb v oblasti kultury (živá kultura)

Rozvoj aktivit paměťových institucí, knihoven mimo tradiční knihovní službu (např. zapojení knihoven do konceptu
celoživotního vzdělávání veřejnosti či specifických skupiny obyvatelstva, knihovna jako informačního centrum pro veřejnost s
využitím ICT atd.

Vzdělávání veřejnosti s cílem rozlišit, ocenit a vnímat skutečné hodnoty dědictví

Podpora pořádání festivalů a přehlídek místního umění

Podpora manažerské dovednosti řídících pracovníků v kultuře prostřednictvím posílení jejich znalostí v oblasti finančního
řízení

Podpora týkající se poradenství a vzdělávání v oblasti podnikání, finančnictví, duševních práv, rozvoje produktů a služeb,
přístupu na trh, marketingu atd.

Tvorba programů pro přírodní a kulturní turistiku pro vybrané segmenty návštěvníků

Rozšiřování a zkvalitňování sítě služeb v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Příprava a realizace programů pro jednodenní, víkendové a týdenní pobyty zaměřené na poznávání dědictví

Podpora konání krátkodobých soustředění (tzv. řemeslných kempů) žáků konkrétní skupiny oborů v podniku v situaci, kdy je
možnost seznámit se (pokud možno v praktické činnosti) se špičkovou technologií, unikátním postupem nebo špičkovým
odborníkem – tedy se skutečnostmi, které by za normálních okolností nebylo možno vůbec v reálné činnosti škol realizovat

Dobrovolnické aktivity při ochraně, propagaci a péči o kulturní a přírodní dědictví

Podpořit vytvoření a udržení vysoce efektivních, výkonných a kvalitních veřejných kulturních služeb (podpora reforem
nutných pro zvyšování efektivity výkonných pracovišť na místní, regionální a národní úrovni)

Zvyšovat odborné kompetence vedoucích zaměstnanců veřejných kulturních služeb, včetně vytváření a realizace
vzdělávacích programů (zejm. v oblasti ekonomiky – efektivní správa majetku, hospodaření kulturních institucí, budování
tzv. kulturního průmyslu; v oblasti PR – strategie pro zvyšování atraktivity kulturních památek a marketingu)

Přiblížit kulturní služby pro širokou veřejnost (tvorba vzdělávacích programů/modulů pro školy a vzdělávací instituce,
prohloubení spolupráce mezi kulturními a školskými zařízeními, orgány státní správy a samosprávy a NNO v regionu)

Podpora tvorby a realizace popularizačních vzdělávacích modulů pro školy a školská zařízení s cílem prezentovat a přiblížit

Zdůvodnění opatření
Popis opatření
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Vazba na další
opatření
Indikátory

dědictví atraktivním způsobem mládeži
Podpora projektů zaměřených na soulad vzdělávacích programů s potřebami praxe (např. realizace stáží a vzorových
projektů postupu obou partnerů – škola, podnik - za optimálních podmínek při rozšiřování účasti podniků v činnosti středních
škol), podpořit nové způsoby přímé účasti podniků ve výuce studentů odborných a uměleckých škol s cílem následného
zkvalitnění výuky
Vzdělávání managementu a výkonných pracovníků kulturních institucí s důrazem na možné způsoby rozšíření a zkvalitnění
služeb a možnosti rozšíření služeb pro cestovní ruch
Tvorba vzdělávacích modulů pro přírodní a kulturní dědictví pro školská zařízení

Výstupy:
Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kulturní vybavenost pro cestovní ruch
Počet pořízeného vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů
Výsledky:
Zvýšení tržeb z regenerovaných památek a nově vybudovaných kulturních zařízení v %
Zaměstnanost ve znalostních službách

Opatření: Konkurenceschopná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zkvalitnit a rozvíjet infrastrukturu, služby a organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu.
Vlastní zdroje subjektů
Národní dotační programy
Cestovní ruch je hospodářské odvětví s výrazným regionálním aspektem, má pozitivní vliv na tvorbu nových pracovních míst,
socioekonomický rozvoj i investiční aktivitu v MASMK. Jednou z hlavních bariér při využívání potenciálu MASMK v cestovním
ruchu a zvyšování jeho návštěvnosti je průměrná úroveň služeb a rozsah základní i doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch.
Stávající infrastruktura mnohdy neodpovídá požadavkům návštěvníků. Další slabinou je chybějící nebo nedostatečná nabídka
specializovaných a originálních programů pro návštěvníky regionu. V oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu je potřeba zaměřit
se především na tvorbu konkurenceschopných produktů. MASMK na rozdíl od jiných turisticky atraktivních regionů chybí
organizace cestovního ruchu.
Aktivitami jsou:

Výstavba a modernizace ubytovacích zařízení nad 40 lůžek a navazujících stravovacích zařízení

Výstavba a modernizace samostatných stravovacích zařízení

Výstavba a modernizace půjčoven sportovních potřeb a další doprovodné infrastruktury navazující na ubytovací zařízení nad
40 lůžek nebo samostatné stravovací služby včetně jejich propagace

Výstavba budov a ploch v rámci turistické infrastruktury (sportoviště a příslušné zázemí, koupaliště atd.)

Rozvoj doprovodných služeb cestovního ruchu (hippoturistika, speleoturistika atd.)

Tvorba produktů cestovního ruchu včetně jejich propagace

Marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace a produkty CR
realizované organizací cestovního ruchu MASMK
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Strategie, analýzy, studie a koncepce organizace cestovního ruchu MASMK

Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu
Počet vytvořených marketingových produktů pro cestovní ruch
Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti cestovního ruchu
Počet nově vzniklých subjektů destinačního managementu
Počet nově zřízených lůžek
Výsledky:
Průměrná doba pobytu

Opatření: Kreativní ekonomika
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšit konkurenceschopnost regionu rozvojem kreativních odvětví s velkým růstovým potenciálem, rozvoj kreativního talentu,
jeho podnikatelského ducha a podpora netechnologických inovací s použitím informačních technologií
OP PIK:
PO 1, IP 1, SC 1.1: 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků
PO 2, IP 1, SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
Vlastní zdroje subjektů
Opatření bude přispívat k řešení aktuálních potřeb a nedostatků v kulturním a tvůrčím odvětví a bude mít pozitivní dopad na
uplatnění kreativních talentů na trhu. Výsledkem bude vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj kreativního talentu a
netechnologických inovací jako stimulaci podpory zaměstnanosti a tvorby pracovních míst v kulturních a tvůrčích odvětvích.
Aktivitami jsou:

Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků v KKO

Vzdělávání subjektů KKO v oblasti marketingu a v dalších podnikatelských dovednostech

Zakládání kreativních center (zřízení kreativního centra a vytvoření jeho orgánů, vytvoření vnitřních pravidel fungování
centra, vypracování Strategie komunikace kreativního centra)

Služby kreativního centra osobám a subjektům (služby otevřeného ateliéru, služby kreativního inkubátoru, networkingové
služby, služby zvýhodněného dlouhodobého pronájmu pracovního prostoru a technologií atd.)

Podpora vzniku inkubátorů, co-working a kreativních klastrů KKO

Specifická podpora podniků KKO (startupy, budování kapacit apod.).

Inovační vouchery pro podniky KKO

Podpora kulturních projektů propagujících nákup místních produktů v oblasti designu, potravin, tradiční umělecké kultury
apod.

Podpora vývoje kulturních produktů, aplikací a služeb

Podpora nových obchodních modelů pro KKO podniky

Aktivity na zvyšování povědomí o KKO a kreativní ekonomice

Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v KKO v MASMK, včetně vzdělávání a osvětové činnosti
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spojené se zakládáním a rozvojem konkurenceschopnosti těchto subjektů.







Podpora poptávky po kreativní tvorbě
Pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytných pro výrobu a inovace
Výdaje na rekonstrukce, úpravu a obnovu budov v souvislosti s nákupem nových technologií, zařízení
Podpora marketingových aktivit (účast na workshopech, veletrzích, výstavách, propagace místních výrobků, zpracovávání
marketingových strategií pro místní produkty, apod.)
Pronájmy prostor a technologií pro účely výroby (malosériové), inovací a distribuce (mimo kreativního centra)
Podpora kreativní tvorby a produkce pro účely jeho rozšiřování s cílem růstu MSP a vytváření pracovních míst

Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Počet podniků pobírajících podporu
Počet vybudovaných kreativních center
Počet aktivit na podporu poptávky po produktech kulturních a tvůrčích odvětví
Počet účastníků inkubačních a akceleračních schémat
Výsledky:
Celkový počet pracovních míst v kulturních a tvůrčích odvětvích

Opatření: : Konkurenceschopné zemědělství
Cíl opatření

Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podniků
PRV:
Specifický cíl – Usnadnit restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a zlepšit životaschopnost podniku.
Operativní cíl – Podpořit investice do zemědělských podniků vedoucí k restruktualizaci a modernizaci zemědělských podniků.
Operativní cíl – Podpořit investice vedoucí ke zlepšení podmínek zvířat
Operativní cíl – Podpořit inovace
MASMK potřebuje podpořit hlavně restrukturalizaci farem. Zároveň potřebuje zvýšit diverzifikaci zemědělské výroby se
zaměřením prioritně na živočišnou a speciální výrobu, zvýšení možnosti posklizňové úpravy a skladování produktů. Umožní to
zvýšit celkovou výkonnost podpořených zemědělských podniků, včetně podniků, které provozují mladí nebo malí farmáři. Stejně
jsou třeba i investice do majetku týkající se odbytu a zpracování zemědělské produkce v souvislosti se zaváděním výroby nových
i tradičních produktů, nové techniky a technologií. Současně je třeba podpořit i vývoj konkurenceschopné, účelově intenzivní a
environmentálně přijatelné zemědělské výroby, která by přinášela vyšší přidanou hodnotu. Potřebné jsou také investice do
zlepšení kvalitativních vlastností, úrodnosti a strukturního stavu půdy a ochrany před její degradací.
Aktivitami jsou:

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz,
drůbeže, králíků a koní), kterými jsou výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, pořízení
technologií pro živočišnou výrobu, výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby,
vč. jejich úpravy a zpracování (způsobilé nejsou jímky na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici), výstavba
nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku
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Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, kterými jsou výstavba a
rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou stavební náklady na sklady
obilovin a olejnin) včetně technologií, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových
systémů v sadech a chmelnicích a dále protikroupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a vinicích, výstavba
a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, včetně souvisejících technologií, výstavba a rekonstrukce dalších staveb
včetně souvisejících technologií (dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy
apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných
rostlin a sadby chmele, a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě atp. - způsobilé není pěstování vánočních stromků)
Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených podniků/příjemců
Výsledky:
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Opatření: Konkurenceschopné lesnictví
Cíl opatření

Zvýšit konkurenceschopnost lesnických a dřevozpracujících podniků

Zdroje financování

PRV:
Operativní cíl - Investice do strojů a technologii využívaných v lesním hospodářství
Operativní cíl - Investice do strojů a technologii vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva
Specifický cíl – Zvýšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství
Specifický cíl – Zvýšení přidané hodnoty v dřevozpracovatelským průmyslu
V lesním hospodářství stále pracuje vysoké procento mechanismů a technologií s ukončenou životností. Pro zlepšení
hospodářského výkonu lesních podniků je nezbytné využívat moderní inovativní technologie, které zvýší produktivitu práce, sníží
přímé náklady tak budou více šetrné k životnímu prostředí.
Aktivitami jsou:

stroje a technologie (včetně koně) 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

modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude zejména strojní vybavení
pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva)

Zdůvodnění opatření
Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených podniků/příjemců
Výsledky:
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
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Opatření: Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšení konkurenceschopnosti výrobců potravin a krmiv
PRV:
Operativní cíl – Podpořit investice do zpracovatelských podniků vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty
Operativní cíl – Usnadnit vývoj a zavádění jak výrobkových, tak procesních inovací.
Specifický cíl – Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělským produktům
Ve vztazích mezi obchodními systémy není dostatečná konkurence. Odvětví obchodu má tržní sílu na ovlivňování
spotřebitelských cen. Postavení obchodu je dominantní ve vztahu k dodavatelům i spotřebitelům. Dodavatelé zemědělských a
potravinářských výrobků mají nižší vyjednávací sílu ve vztahu s obchodními řetězci, proto mnozí z nich jsou vyloučeni z dodávek
pro obchodní řetězce nebo jsou donuceni akceptovat nevýhodné cenové a dodací podmínky. Posílení tržního postavení
zemědělských a potravinářských výrobců je klíčová úloha. V období hospodářské recese je pro domácí výrobce potravin klíčové
udržet si pozici na trhu. Je proto nezbytné podpořit marketing a konkurenceschopnost zemědělských a potravinářských produktů
na trhu různými nástroji, například podporou investic na zvyšování efektivnosti výroby potravin a inovací potravinářských
výrobků či marketingových aktivit. Je třeba posílit výrobní diverzifikaci a zlepšit pozici zemědělských a potravinářských podniků
vůči příliš silné vyjednávací pozici velkých obchodních řetězců.
Aktivitami jsou:

výstavba 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)

investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování

investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů

investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu)

investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených podniků/příjemců
Výsledky:
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Opatření: Zakládání a rozvoj podniků
Cíl opatření
Zdroje financování

Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských a nezemědělských subjektů
PRV:
Operativní cíl - Podpora stavebních a technologických investic v zemědělských podnicích s cílem diverzifikovat příjmy do
nezemědělských činností
Operativní cíl – Podpora stavebních a technologických investic v zemědělských podnicích s cílem diverzifikovat příjmy do
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

nezemědělských činností v oblasti agroturistiky
Specificky cíl - Vytváření a udrženi pracovních míst
Specifický cíl - Usnadnit diverzifikaci pro zemědělské podniky ke snížení rizik a zajištění nového zdroje připnu.
Pro rozvoj venkovské zaměstnanosti je rozhodující počet a stabilita podnikatelských subjektů, které se zde nacházejí. Podpora
diverzifikace zemědělských subjektů v rámci opatření do oblastí mimo zemědělství umožní jejich stabilizaci a investice do
budování a rozvoje nových nezemědělských podniků přispějí ke zvyšování počtu podnikatelských subjektů, což povede
k růstu zaměstnanosti. Diverzifikace venkovské ekonomiky bude soustředěna do oblastí zaměřených na zpracování a uvádění na
trh produktů mimo zemědělství a potravinářství včetně doplňkové výroby a služeb nezemědělského, neakvakulturního a
nelesního charakteru. Podpora bude směřována nejen do současných zemědělských podniků ale také do mikro a malých
nezemědělských podniků a do oblastí zaměřených na využívání potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu a agroturistiku (rekreační
a relaxační činnosti). Činnosti spojené s venkovským cestovním ruchem a agroturistikou, včetně vytváření podmínek pro
poskytování vzdělávání v území MASMK chybí a vzhledem k blízkosti BMO je zde velký potenciál zájmu o nabízené služby.
Aktivitami jsou:

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 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 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 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), M 72 (Výzkum a vývoj)

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního (malokapacitním
ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek) ubytovacího zařízení
(včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba
doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software)

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených podniků/příjemců
Výsledky:
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Opatření: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
Cíl opatření

Zvýšit dostupnost, kapacitu a kvalitu zařízení pro celoživotní učení

Zdroje financování

IROP PO 2, IP10, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
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Zdůvodnění opatření

Klíčovým předpokladem udržení a rozvoje konkurenceschopnosti MASMK je přítomnost a rozvoj lidských zdrojů. Systém
vzdělávání v celé šíři celoživotního učení (formální, neformální a informální vzdělávání) není vybaveností ani kvalitou vzdělávání
adekvátní potřebám současného trhu práce v MASMK. Není tak generován dostatečný počet absolventů či uchazečů o
zaměstnání s vhodnou kvalifikací a kompetencemi pro potřeby zaměstnavatelů a k uspokojení poptávky firem, a to jak
existujících (tradičních) tak příchozích. V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních
škol, včetně nedostatku moderní ICT infrastruktury. Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení
předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání, což se promítá do vyšší dojížďkovosti za kvalitnějším
vzděláváním do Brna. V souvislosti s demografickým vývojem je pak nutné kapacitně reagovat na výkyvy v poptávce po místech
v předškolních zařízeních a na základních a středních školách. Vhodné by bylo zajišťovat chybějící kapacitu takovým způsobem,
aby při změně demografického vývoje bylo minimalizováno riziko nevyužité infrastruktury.

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje vzdělávací infrastruktury pro celoživotní učení, učeben odborné výuky a výcviku,
včetně moderního vybavení, které bude sloužit ke zvýšení kvality výuky jako celku, a to i formou sdílených zařízení, které v
případě školských zařízení svou potřebností vycházejí z akčních plánů vzdělávání. Součástí opatření je i podpora infrastruktury
pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, které vede k rozvoji odborných i přenositelných klíčových kompetencí.
V souladu s orientací na technické obory a potřebou podpory klíčových kompetencí žáků a studentů včetně jazykových
kompetencí je uveden výčet preferovaných aktivit:
• Rozšíření a zpružnění kapacit pro předškolní vzdělávání.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických
oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností.
• Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích (i zájmových) zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích,
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; další
klíčové kompetence)
• Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a vybavením pro
vzdělávání žáků a studentů se SVP.
• Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu.

Vazba na další
opatření

Indikátory

Opatření: Infrastruktura a služby pro inovace a nová odvětví
Opatření: Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV
Opatření: Předškolní vzdělávání Opatření: Klíčové kompetence již od počátečního vzdělávání
Výstupy:
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Výsledky:
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Opatření: Předškolní vzdělávání
Cíl opatření
Zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání
Zdroje financování

• OP VVV, PO 3, IP 2, SC 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Pro výchovu nových talentů je rozhodující kvalita a prosazování nových principů učení v celé šíři počátečního vzdělávání, přičemž
klíčové kompetence je nutné budovat již od předškolního vzdělávání. Jedině kvalitní předškolní příprava napomůže zvrácení
negativního trendu zhoršování výsledků žáků v mezinárodních srovnáních a může tak přispět k rozvoji kvalitních lidských zdrojů
podporujících konkurenceschopnost MASMK. Díky demografickým pohybům i suburbanizačním trendům lze sledovat
nevyrovnanou kapacitu předškolních zařízení, s tím, že kvalitu těchto zařízení významně ovlivňuje jeho personální obsazení.
Aktivity:
• Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů profesní podpory pedagogů, které pomáhají zlepšit každodenní práci předškolních
pedagogů (mentoring. supervize).
• Podpora programu (programů) DVPP pro rozšíření znalostí a dovedností pedagogů pro rozvoj KK (včetně pregramotností)
svěřených dětí (matematická a čtenářská pregramotnost, inkluzívní vzdělávání a polytechnické vzdělávání)
• Podpora sdílení profesních zkušeností ředitelů, učitelů a k jejich spolupráci s učiteli prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími
odborníky na předškolní vzdělávání
• Podpora sociálního rozvoje pedagogických pracovníků a ostatních vzdělavatelů, s cílem prohloubení či rozšíření jejich
kompetencí pro rozvoj KK dětí a posílení kompetencí budoucích učitelů v pedagogické diagnostice a v práci s heterogenní
skupinou,

Vazba na další
opatření

Opatření: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
Opatření: Klíčové kompetence již od počátečního vzdělávání

Indikátory

Výstupy:
Celkový počet účastníků
Výsledky:
Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost

Opatření: Klíčové kompetence již od počátečního vzdělávání
Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v oblastech vybraných klíčových kompetencí s důrazem na schopnost komunikovat v cizím
Cíl opatření
jazyce
Zdroje financování OP VVV, PO 3, IP 2, Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
V rámci formálního vzdělávání se v MASMK projevují vlivy normativního způsobu financování škol. Výsledky žáků a studentů na
úrovni ZŠ a SŠ se zhoršují prakticky ve všech sledovaných oblastech. Tento stav vede k problematické kvalitě vzdělání absolventů a
nevhodné skladbě oborů. Důsledkem je pak vyšší nezaměstnanost absolventů, kteří nedokážou vyhovět nárokům zaměstnavatelů
(koncentrace firem v oborech s VPH, firem s vlastním VaV, včetně pozitivního trendu PZI, který také míří do oborů s VPH). U takové
Zdůvodnění
skladby zaměstnavatelů v BMO a části MASMK lze očekávat tlak na kvalitu vzdělání a odpovídající kompetence lidských zdrojů. Pro
opatření
výchovu nových talentů je rozhodující kvalita a prosazování nových principů učení v celé šíři počátečního vzdělávání. Při celoplošné
podpoře kvality vzdělávání v klíčových kompetencích je žádoucí zdůraznit potřebu zvýšení schopností žáků a studentů komunikovat
v cizích jazycích. U uvedené kompetence je přitom možné sledovat jak nedostatečné vybavení na ZŠ a SŠ, tak i nevyrovnanou
kvalitu metodického zázemí a nedostatek aprobovaných pedagogů.

54

Popis opatření

Vazba na další
opatření
Indikátory

Aktivity:
• Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ZŠ a SŠ i v
neformálním a zájmovém vzdělávání.
• Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů.
• Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků.
• Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK a to podporou celých organizací při vytváření a realizaci
strategií a akčních plánů naplňujících princip rovných příležitostí a umožňujících rozvoj KK u každého žáka.
• Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými
poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnostické a intervenční
činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků.
• Otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s rodinou, různými subjekty v místě i v zahraničí, včetně
zapojení žáků i pedagogů při rozvoji KK.
• Zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k diverzifikované výuce, individuálním
přístupům (tak aby osobní a společenské faktory, jako je například pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, či rodinné zázemí,
nepředstavovaly pro jednotlivce překážky pro naplnění jeho potenciálu), aktivizačním metodám k výchově a vzdělávání a k jejich
přiblížení potřebám praktického života.
• Zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky s využitím ICT technologií a on-line
vzdělávání, včetně propojování výuky s informálním učením.
• Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a utváření silných partnerství
mezi školami a organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí.
Opatření: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
Opatření: Předškolní vzdělávání
Výstupy:
Celkový počet účastníků
Výsledky:
Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost
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Priorita: Sociální soudržnost

Opatření: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Rozšířit využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním
Cíl opatření
vyloučením
OPZ, PO2, IP 2.1, SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a
na trhu práce
Zdroje financování
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Nabídka sociálních a návazných služeb v MASMK neodpovídá aktuálním a v budoucnosti očekávaným potřebám sociálně
vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Některé druhy sociálních služeb vykazují deficity kapacit, zejména
některé terénní a ambulantní služby. Nedostatečné kapacity lze pozorovat například u služeb pro osoby s duševním, popř.
kombinovaným onemocněním, včetně služeb připravujících tyto osoby ke vstupu (návratu) na trh práce a do společnosti.
Zdůvodnění opatření
Vysokou potřebu rozvoje vykazují odlehčovací služby pokrývající potřeby osob pečujících o své rodinné příslušníky (např.
dlouhodobě nemocné, seniory, děti s mentálním či kombinovaným postižením). V území MASMK je rovněž nedostatečná nabídka
terénních služeb sociální prevence.
Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MASMK
Aktivity:
•
Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy;
služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby
Popis opatření
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)
•
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy;
cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace); bude podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního začleňování
a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na trhu práce
Vazba na další
opatření
Výstupy:
Kapacita podpořených služeb
Indikátory
Výsledky:
Využívání podpořených služeb
Opatření: Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Cíl opatření
Zvýšit kapacitu a dostupnost sociálních a návazných služeb pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zdroje financování
IROP, PO2, IP 9a, SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
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Zdůvodnění opatření

Nabídka infrastruktury sociálních služeb a návazných služeb v MAS MK neodpovídá aktuálním a v budoucnosti očekávaným
potřebám sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Prováděné měkké rozvojové investice v rámci
opatření Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb je tak nezbytné doplnit i investicemi do infrastruktury. Některé
druhy sociálních služeb vykazují deficity kapacit, zejména některé terénní a ambulantní služby. Nedostatečné kapacity vykazují
zejména služby pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, duševním či kombinovaným). Chybí také služby připravující tyto
osoby ke vstupu (návratu) na trh práce. Deficity kapacity i kvality vykazují i sociální služby pro seniory.

Popis opatření

Opatření se zaměřuje na rozvoj infrastrukturní sítě sociálních služeb, a to jak terénních, tak ambulantních forem. Podporována
jsou rovněž nízkokapacitní pobytová zařízení pro specifické cílové skupiny.
Aktivity:
•
Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče
•
Zřizování infrastruktury pro terénní a ambulantní formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně
vyloučené a osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením (např. denní stacionáře)
•
Zřizování nízkokapacitních pobytových forem sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené a
osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením (např. chráněné bydlení, domovy se zvláštním režimem), podpora
pořízení bytů pro sociální bydlení
•
Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Vazba na další
opatření

Indikátory

Opatření: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Opatření: Budování sociálního bydlení
Výstupy:
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Výsledky:
Kapacita služeb a sociální práce
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

Opatření: Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Zlepšit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika znevýhodněných a ohrožených osob při jejich začleňování na trh
Cíl opatření
práce
Zdroje financování
IROP, PO2, IP 9c, SC 2.2 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Zdůvodnění opatření

K řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob přispívá rozvoj sociálního podnikání,
které je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování, ale zatím není plně využit jeho potenciál. Vedle podpory vzniku
nových podnikatelských aktivit je potřeba podpořit rozvoj, rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních
podnicích. Podnikatelské aktivity naplňují principy sociálního podnikání a mají sociální, environmentální a ekonomický přínos.
Zaměstnanci sociální firmy dostávají za svou práci mzdu, stávají se ekonomicky soběstačnými a nejsou závislí pouze na finanční
podpoře státu. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním
trhu, a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, ale
ve svém důsledku celé společnosti.
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Popis opatření

Aktivity:
•
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
•
Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání

Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet podniků pobírajících podporu
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
Výsledky:
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Opatření: Infrastruktura pro deinstitucionalizace psychiatrické péče
Cíl opatření

Zlepšení systému funkční a udržitelné psychiatrické péče

Zdroje financování

IROP, PO2, IP 9a, SC 2.3 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Duševní onemocnění doprovází výrazné společenské stigma a nemocní jsou diskriminováni na trhu práce, při vyřizování životních
situací a v běžném společenském styku. Proto je podpora zaměřená na zranitelnou, sociálním vyloučením ohroženou skupinu,
resp. skupinu společensky vyloučenou. Systém zdravotní péče nereaguje na současné trendy spočívající v deinstitucionalizaci
psychiatrické péče a rozvoji komunitní péče. Komunitní péče je souborem služeb poskytovaných pacientům, které jsou do jisté
míry alternativou specializované a institucionální péče. Cílem je poskytovat péči v přirozeném prostředí, která pacientům umožní
setrvání v komunitě. Tento typ péče je v MASMK nedostupný a důsledkem je vysoká institucionalizace pacientů a jejich sociální
vyloučení.

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Aktivity:
•
Vybavení mobilních týmů
•
Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře,
rozšířené ambulance apod.)
•
Centra duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní služby v domácím prostředí pacientů,
krizová centra, denní stacionáře a denní centra
•
Podpora může spočívat ve vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi a nábytkem
•
V případě mobilních týmů půjde rovněž o pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu.

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče
Počet podpořených mobilních týmů
Výsledky:
Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče
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Opatření: Rozvoj rodinného života
Cíl opatření
Zlepšení socioekonomických podmínek pro fungování rodin
OPZ, PO2, IP 2.2, SC: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících
služeb podporujících sociální začleňování
Zdroje financování
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Trendem společnosti je výrazná orientace na výkon a ekonomickou prosperitu a současně na blaho jednotlivce. Ač si rodina
zachovává stále vysokou hodnotu, na prorodinné aktivity nebývá vynakládáno dost času a sil. Rodiny se setkávají s řadou
komplikací při zabezpečování svých potřeb a slaďování pracovních a rodinných rolí (např. sociální a finanční znevýhodnění při
domácí péči o dítě, nesoulad mezi nutností ekonomického zajištění rodiny a poskytnutím adekvátní péče dětem). Problematické
Zdůvodnění opatření
jsou rovněž vlivy soudobých proměn v kulturní a hodnotové sféře. Manželská rodina jako tradiční forma života stojí v protikladu
k mnoha nově vzniklým alternativám založeným na daleko volnějším, bezdětném vztahu. Nároky kladené na rodiče v souvislosti
s výchovou dětí neustále rostou. Soukromé investice rodičů do rodiny a jejich celospolečenský přínos nejsou doposud
odpovídajícím způsobem oceněny.
Aktivity:
•
Vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách včetně
orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů
•
Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv
dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní
Popis opatření
rodinné péče a sociálního začleňování;
•
Aktivity doplňující činnost školních družin a klubů
•
Příměstské tábory v době školních prázdnin
•
Dětské skupiny
•
Individuální péče o děti
Vazba na další
opatření
Výstupy:
Kapacita podpořených služeb
Indikátory
Celkový počet účastníků
Výsledky:
Využívání podpořených služeb
Priorita: Spolupráce
Opatření: Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Cíl opatření
Zdroje financování

Posílit a podpořit odbytové schopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, posílit spolupráci a inovační kapacity aktérů v
v rozvoji MASMK.
PRV:
Operativní cíl: Podpora společného prodeje či organizace přímého prodeje spotřebiteli
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Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Specifický cíl: Posílit postavení prvovýrobců ve výrobkové vertikále, podpořil tvorbu krátkých, dodavatelských řetězců 3 místních
trhů
Ve vztazích mezi obchodními systémy není dostatečná konkurence. Odvětví obchodu má tržní sílu na ovlivňování
spotřebitelských cen. Postavení obchodu je dominantní ve vztahu k dodavatelům i spotřebitelům. Dodavatelé zemědělských a
potravinářských výrobků mají nižší vyjednávací sílu ve vztahu s obchodními řetězci, proto mnozí z nich jsou vyloučeni z dodávek
pro obchodní řetězce nebo jsou donuceni akceptovat nevýhodné cenové a dodací podmínky. Posílení tržního postavení
zemědělských a potravinářských výrobců a jejich integrace do regionálního systému obchodování se zemědělskými a
potravinářskými výrobky je klíčová úloha. V období hospodářské recese je pro domácí výrobce potravin klíčové udržet si pozici
na domácím trhu. Je proto nezbytné podpořit marketing a konkurenceschopnost zemědělských a potravinářských produktů na
trhu různými nástroji, například podporou marketingových aktivit, spolupráce prvovýrobců a zpracovatelů a podporou investic do
vytváření vlastních prodejních míst. Je třeba posílit výrobní diverzifikaci a zlepšit pozici zemědělských a potravinářských podniků
vůči příliš silné vyjednávací pozici velkých obchodních řetězců.
Aktivitami jsou:

studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem

právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty

společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem

stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci prodejních prostor

náklady na pořízení hardware a software související s projektem

náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem krátkého dodavatelského
řetězce nebo místního trhu

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Počet podpořených kooperačních činností
Počet podpořených podniků/příjemců
Výsledky:

Opatření: Spolupráce místních akčních skupin
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Posílit a zlepšit výměnu a přenos osvědčených postupů a rozšíření úspěšných projektových nápadů
PRV:
Operativní cíl - Vytváření síti, partnerství a realizace projektů spolupráce na úrovni národní a nadnárodní
Specifický dl - Posílit místní rozvoj ve venkovských oblastech
Projekty jsou zaměřeny zejména na hledání společného potenciálu, budování společných tradic, zvyšování turistického potenciálu
spolupracujících území, ale i výměnu zkušeností, informační a propagační činnost atd. Spolupráce s jinými územími je
nástrojem, který sdruží doplňkové zdroje, zkušenosti a odbornost. V neposlední řadě je spolupráce způsob jak rozšířit místní
pohledy a zlepšit tak přínosy realizace SCLLD a přinést do území nové poznatky. Spoluprací je možné současně zvýšit inovační
charakter činností místního rozvoje a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím budování kapacit a nových
partnerů, šířením inovací, know-how a nových dovedností
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Popis opatření

Aktivitami jsou:

předběžná technická podpora projektů

náklady na řízení projektů

vlastní realizace projektů

Vazba na další
opatření
Indikátory

Výstupy:
Celkové veřejné výdaje/Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
Výsledky:

Opatření: Mezinárodní spolupráce
Cíl opatření

Zlepšit řešení společných problémů a potřeb v oblastech, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce přispěje k dobrému výsledku

Zdroje financování

OP DANUBE:
1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyváženého přístupu ke znalostem
1.2. zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace
2.1. udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů
2.2. obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.3. rozvoj nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik
OP CENTRAL EUROPE 2020:
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace
2.1. Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve
veřejné infrastruktuře
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a
zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů
INTERREG EUROPE:
1.1. posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit
1.2. podpora inovačních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí podporují aktéry v zavádění inovací
2.1. podpora MSP ve všech fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací
4.1. zachovávání, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4.2. zvýšení efektivity využívání zdrojů, ekologický růst, ekologické inovace a řízení dopadů na životní prostředí
INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA:
SC 1.1: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
SC 1.2: Zintenzívnenie vyuţívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
SC 2.1: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
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SC 2.2: Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia
prírodne významných území
SC 3.1: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
INTERREG V-A RAKOUSKO- ČESKÁ REPUBLIKA:
IP 1 a: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora
odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.
IP 1b: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a
vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
IP 6d: 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur
IP 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu
nebo s cílem snížit znečištění ovzduší
IP 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení
IP 11a: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA
IP 2.1: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro
konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a
kulturních zdrojů
IP 3.1: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a
naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
IP 4.1: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
podporou právní a správní spolupráce a spolu práce mezi občany a institucemi.
Hlavní rozvojové potřeby území jsou řešeny prostřednictvím intervencí na národní a regionální úrovni, přičemž primární
nezohledňují mezinárodní aspekty. Avšak část identifikovaných potřeb a možností rozvoje je možné účinně řešit prostřednictvím
cílené podpory mezinárodní spolupráce. Jedná se zejména o kvalitu politik a jejich realizaci, inovace a výzkum, životní prostředí,
efektivní využívání zdrojů, přírodní a kulturní dědictví a cestovní ruch.
Aktivitami jsou:

Vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu

Vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb

Příprava mezinárodních investic

Pilotní činnosti

Vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit

Šíření informací, kapitalizace

Vypracování akčních plánů pro danou problematiku

Studijní návštěvy, konference, semináře

Vazba na další
opatření
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Indikátory

Výstupy:
Počet vytvořených partnerství
Počet projektů zaměřených na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, inovací, podnikání nebo trhu práce
Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a kulturního a přírodního dědictví
Počet osvědčených postupů identifikovaných v rámci projektů regionálních iniciativ
Počet zorganizovaných meziregionálních akcí na výměnu zkušeností
Výsledky:
Počet osvědčených postupů úspěšně přenesených v rámci projektů regionálních iniciativ
Počet zaměstnanců se zvýšenou kapacitou (povědomí, znalosti, dovednosti) díky výměně zkušeností na meziregionálních akcích
Počet nových projektů, aktivit, přístupů, které jsou výsledkem šíření / výměny zkušeností na meziregionálních akcích

Opatření: Rozvoj místního partnerství a budování kapacit
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšení endogenního potenciálu, motivace a mobilizace lidského a finančního kapitálu území
PRV:
Operativní cíl - Zajištění realizace operaci místního rozvoje vycházející z místních potřeb a potenciálu
Operativní cíl - Vytváření síti, partnerství a realizace projektů spolupráce na úrovni národní a nadnárodní
Specifický dl - Posílit místní rozvoj ve venkovských oblastech
Metoda LEADER je inovativní přístup pro rozvoj venkova a jeho politiku. Jeho základní myšlenka je podporovat rozvoj na základě
využívání lokálního potenciálu území, tedy na základě využívání endogenních (vnitřních) zdrojů, přičemž jedním ze základních
znaků je přístup zdola nahoru. Přístup zdola nahoru, který zapojuje místní komunity a přidává hodnotu místním zdrojům lze
považovat za novou cestu k místnímu rozvoji, vytváření pracovních míst a podniků ve venkovských oblastech. LEADER začal
experimentálním způsobem na místní úrovni spojovat různé projekty a myšlenky, aktérů i zdroje a ukázal se jako ideální nástroj
rozšiřování příležitostí pro území MASMK. Za důležitou přidanou hodnotu tohoto nástroje lze považovat právě způsob, jakým
tento přístup přispívá k rozvoji území, t. z. prostřednictvím aktivních lidí, kteří své území a obyvatele důkladně znají, se v území
podaří realizovat projekty menšího charakteru, které by se častokrát prostřednictvím poptávkově orientovaných výzev ani
neuskutečnily.
Aktivitami jsou:

personální a administrativní náklady MAS (provozní včetně nákladů na pronájem kancelářských prostor, osobní náklady,
pojištění);

vzdělávání zaměstnanců a členů MAS (školení, konference, semináře, workshopy a pod., kromě školení pro předkladatele
projektů), kteří se podílejí na přípravě a provádění strategie CLLD;

náklady na publicitu a síťování: účast zaměstnanců a členů MAS na setkáních s jinými MAS, včetně zasedání národních a
evropských sítí, jakož i poplatky za členství v regionálních, národních nebo evropských sítích MAS;

finanční náklady (např. bankovní poplatky);

Náklady vynaložené na monitorování, hodnocení a aktualizaci strategií CLLD (na úrovni MAS);

Vyhledávání, efektivní využívání a rozvoj lidského potenciálu (schopností aktivních jednotlivců i organizací) a zapojování
veřejnosti do realizace SCLLD

Propojování a koordinace dílčích aktivit (přispívajících k realizaci SCLLD

Informování o místní akční skupině, její činnosti a členech, seznamování veřejnosti se SCLLD
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Přenos zkušeností s vytvářením místního partnerství, přípravou a realizací projektů
Spolupráce v rámci sítí místních akčních skupin a dalších střešních organizací na všech úrovních
Výměna expertů
Burza partnerství, prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí
propagace a informování o dotčené oblasti a výsledcích strategie CLLD;
výměna informací mezi místními aktéry - semináře, konference, workshopy pro členy MAS,
dalších aktérů tak, zaměřené na jejich rozšiřování znalostí a dovedností při provádění strategie
CLLD a s tím spojených prací;
vzdělávání potenciálních příjemců zaměřené na rozšiřování vědomostí a dovedností při přípravě projektů.

Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou
Počet zrealizovaných projektů mimo ESIF a PRV
Počet zrealizovaných projektů spolupráce mimo PRV
Výsledky:
Úroveň využití ekonomického potenciálu regionu
Podíl zaměstnanosti v mikro a malých podnicích do 49 zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na celkovém počtu
zaměstnanosti
Venkovská a městská populace se zlepšenou infrastrukturou a přístupem k veřejným službám
Pracovní místa vytvořená realizací akčního plánu SCLLD

Opatření: Spolupráce v obcích
Cíl opatření
Zdroje financování
Zdůvodnění opatření

Zvýšit kvalitu života a zlepšit vztah obyvatel k území
Vlastní zdroje subjektů
Národní dotační programy
Kvalita života úzce souvisí s místním ekonomickým rozvojem, jakož i se zastavením odlivu obyvatelstva z periferních částí
MASMK. Pro její zvýšení je nutná kvalitní infrastruktura a dostupnost místních služeb pro obyvatele, kvalitní veřejné prostory pro
obyvatele atd. Tyto služby využívají celé venkovské komunity, na jejich budování a údržbě se podílí v partnerství veřejná a
soukromá sféra (např. obec a spolek atd.).
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Popis opatření

Aktivitami jsou:

Rekonstrukce kulturních, společenských a sportovních zařízení, vybavení kulturních, společenských a sportovních zařízení a
kluboven sloužící jako místa setkávání všech obyvatel obcí

Pořizování zázemí pro pořádání kulturních, společenských a kulturních akcí regionálního charakteru.

Pořízení vybavení pro kulturní spolky (kroje apod.)

Akce setkávání spolků a výměny zkušeností.

Burza partnerství, prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí.

Vyhledávání kvalitních trenérů a animátorů trávení volného času

Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových malých venkovských sportovišť

Budování vícegeneračních sportovišť (pro různé věkové skupiny dětí, mládeže a dospělých)

Venkovní areály (venkovní posezení, venkovní kulinářské zázemí, parkety, jeviště…)

Osvěta zaměřená na zdravý životní styl

Spolupráce knihoven v regionu na výměně knih.

Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet zrealizovaných projektů spolupráce veřejné a soukromé sféry v obcích
Počet nových služeb a prvků veřejné infrastruktury
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity
Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem
Počet nových a zrekonstruovaných náboženských zařízení celkem
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj venkovských oblastí
Výsledky:
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací

Opatření: Spolupráce v inovacích
Cíl opatření
Zdroje financování

Zdůvodnění opatření

Popis opatření

Zvýšit kvalitu a intenzitu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti vědy, výzkumu a inovací
OP PIK, PO 1, IP 1, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
PRV:
Operace Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
V rámci MASMK a BMO jsou nevyrovnané podmínky pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, a to jak výzkumné, tak aplikační
sféry. Potenciál produkovaných výsledků VaV je nízký, přetrvává situace slabého přenosu výsledků VaV do praxe a komerčního
využití. Opatření přispěje k většímu počtu transferů technologií a znalostí, zvýšení mobility, mezisektorové spolupráce a
zlepšování podmínek pro rozvoj inovačních firem.
Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje
významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních
charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem,
který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného
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personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele)
musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky
podniku.
Aktivitami jsou:

Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků,
podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů,

rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího
počtu MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace),

vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami,

rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou,

rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum (vědeckotechnické parky, včetně podnikatelských
inkubátorů a infrastruktura provozovaná klastry, zejména zařízení a nástroje pro výzkum a vývoj),

aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti („proof – of – concept“),
pozornost bude věnována opatřením v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky a adaptace na klimatické změny.
Vazba na další
opatření

Indikátory

Výstupy:
Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
Počet podniků podpořených kooperačních činností při vývoji nových produktů, postupů, technologií v zemědělské prvovýrobě
Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace
Výsledky:
Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru jako % celkových výdajů na provádění
VaV v těchto sektorech
Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty
Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů

Opatření: Spolupráce obcí
Cíl opatření

Zvýšit úroveň a kvalitu spolupráce obcí a měst území

Zdroje financování

Vlastní zdroje subjektů
Národní dotační programy
V území MASMK motivuje obce ke spolupráci především snaha o řešení společných problémů a realizace větších rozvojových
projektů. Na základě analýz provedených z výstupů dotazníkového šetření v regionu bylo pro spolupráci obcí identifikováno 5
témat: odpadové hospodářství, protipovodňová opatření, zaměstnanost, regionální školství a cestovní ruch. Spolupráce obcí
umožní dosáhnout rozvojových cílů, které jsou jednou obcí nerealizovatelné.
Aktivity:

Společná animace školství

Animace rozvojových aktivit a záměrů

Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území

Koordinace společných aktivit a projektů

Zdůvodnění opatření

Popis opatření
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Vazba na další
opatření
Indikátory

Vzdělávání a osvěta pro veřejnou správu
Poradenství samosprávám
Exkurze za příklady dobré praxe
Informace a školení o komunitních školách, příklady dobré praxe

Výstupy:
Počet zrealizovaných projektů spolupráce obcí
Počet zrealizovaných projektů spolupráce obcí a orgánů státní správy
Počet nových společných služeb a prvků veřejné infrastruktury
Výsledky:
Zvýšení efektivnosti územní veřejné zprávy
Kvalita vztahů mezi městskými a venkovskými rozvojovými centry a jejich zázemím ve veřejných službách a ve veřejných
infrastrukturách
Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou
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2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů

3. Vazba na strategické dokumenty
Následující tabulky popisují vazbu SCLLD na strategické dokumenty EU, České republiky a na
dokumenty na úrovni krajů a regionů.
Vazba tematického okruhu Doprava a mobilita na strategické dokumenty
Doprava a mobilita

Vazba tematického okruhu Životní prostředí na strategické dokumenty
Životní prostředí

Vazba tematického okruhu Konkurenceschopnost a vzdělávání na strategické dokumenty
Konkurenceschopnost a vzdělávání

Vazba tematického okruhu Sociální soudržnost na strategické dokumenty
Sociální soudržnost

Vazba tematického okruhu Přírodní a kulturní dědictví na strategické dokumenty
Přírodní a kulturní dědictví

Vazba tematického okruhu Spolupráce na strategické dokumenty
Spolupráce
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4. Akční plán

Akční plán tvoří programové rámce, které slouží k využívání integrovaného nástroje komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2014‐2020. Programové rámce programů
obsahují definice konkrétních opatření CLLD (resp. fiche v PRV) pro naplnění stanovených cílů.
Struktura je odvozena od závazných dokumentů MMR a řídících orgánů.
Programový rámec IROP

Programový rámec IROP vychází s předpokládané alokace 96 462 000 Kč a je tvořen 8 opatřeními.
Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly stanoveny odborným odhadem vycházející z
parametrů plánovaných aktivit, srovnáním s nastavenými cílovými hodnotami v příslušných
specifických cílech IROP.
Název opatření

Cyklistická a pěší doprava
IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
Vazba na specifický cíl OP
dopravy
Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou
Vazba na specifický cíl SCLLD
dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Opatření zahrnuje výstavbu a rekonstrukci systému cyklistických stezek a cyklistických jízdních
pruhů a související infrastruktury (vč. infrastruktury cyklistických tras) a dále aktivity směřující ke
zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy, a to zejména v místech kontaktu jednotlivých
dopravních módů.
Aktivitami jsou:

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava

Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např.
cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy

Budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel,
značení a dopravních značení, jako doplňková aktivita projektů výstavby a modernizace
cyklostezek a cyklopruhů

Zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras, jako doplňková aktivita
projektů výstavby a modernizace cyklostezek a cyklopruhů

Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. bezbariérový
přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé - přizpůsobení komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací)
Definice příjemce dotace

kraje

obce

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané kraji

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

Ministerstvo dopravy ČR

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
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);
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Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
7 50 01
Název
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
3
Cílový stav
6
Indikátory výstupů
Číslo
7 61 00
Název
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
2
Cílový stav
8
Indikátory výstupů
Číslo
7 62 00
Název
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
0
Cílový stav
2
Indikátory výstupů
Číslo
7 64 01
Název
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
1
Cílový stav
2
Indikátory výsledků
Číslo
7 51 20
Název
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě
Výchozí stav
30
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
35
Indikátory výsledků
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Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
7
10

Název opatření

Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
Vazba na specifický cíl OP
dopravy
Prohloubit integraci veřejné dopravy a její vazbu na další
Vazba na specifický cíl SCLLD
druhy dopravy
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Opatření podporuje systém veřejné dopravy v MASMK prostřednictvím výstavby a modernizace
dopravních terminálů zajišťujících vazby mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a mezi veřejnou
a individuální automobilovou dopravou. Součástí opatření je také zkvalitnění a humanizace
prostředí dopravních terminálů. Realizace parkovišť P+R rovněž snižuje dopravní zátěž částí
MASMK nacházejících se v BMO individuální automobilovou dopravou.
Aktivitami jsou:

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a
parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R
(parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy
s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba
návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD).
V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné
přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality
a využití VHD.

Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na
budovách.
Definice příjemce dotace

kraje

obce

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané kraji

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

Ministerstvo dopravy ČR

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
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;
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Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
7 52 01
Název
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních
terminálů ve veřejné dopravě
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
1
2
7 40 01
Počet vytvořených parkovacích míst
0
20
100
7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě
30
35

Název opatření

Environmentální rizika
IROP, SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
Vazba na specifický cíl OP
katastrof
Eliminovat riziko povodní a sucha a další možná
Vazba na specifický cíl SCLLD
environmentální rizika
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Pro dosažení plné připravenosti bude v MASMK posílena vybavenost a odolnost infrastruktury
složek IZS I.II. a III.), její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.
Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro úspěšné
ukončení záchranných a likvidačních prací bude provedena modernizace výcvikových a
vzdělávacích středisek IZS, která budou simulovat podmínky zásahů při mimořádných událostech.
Aktivity:

Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Bude se jednat například o
výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění
prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a
prostředků k nasazení, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické
energie pro nouzový provoz stanice.

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
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nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených
s orkány a větrnými smrštěmi

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených
s extrémním suchem

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory,
trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a
součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí

Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS
Definice příjemce dotace

MV – Generální ředitelství HZS ČR

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)
- jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární
ochraně)

Policejní prezidium ČR

krajská ředitelství Policie ČR

kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů

organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání
a výcvik složek IZS

státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
5 75 01
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Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících
složkám IZS
0
1
5
5 70 01
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
0
4
6
5 75 30
Připravenost složek IZS
1
8
5 75 20
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností
složek IZS
8
0

Název opatření

Ochrana kulturního dědictví
IROP, Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
Vazba na specifický cíl OP
ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Vazba na specifický cíl SCLLD
Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů

Revitalizace národních kulturních památek (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování
památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a
depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického
zázemí.)

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (zvýšení
ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů, zajištění
vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek a
knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a
depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných
objektů sociálního, technického a technologického zázemí).
Definice příjemce dotace
Vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
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prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
9 05 01
Název
Počet revitalizovaných památkových objektů
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
1
Cílový stav
3
Indikátory výsledků
Číslo
9 07 03
Název
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
190 000
220 000

Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní
učení
IROP PO 2, IP10, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost
Vazba na specifický cíl OP
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na
Vazba na specifický cíl SCLLD
relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje vzdělávací infrastruktury pro celoživotní učení, učeben
odborné výuky a výcviku, včetně moderního vybavení, které bude sloužit ke zvýšení kvality výuky
jako celku, a to i formou sdílených zařízení, které v případě školských zařízení svou potřebností
vycházejí z akčních plánů vzdělávání. Součástí opatření je i podpora infrastruktury pro zájmové a
neformální vzdělávání mládeže, které vede k rozvoji odborných i přenositelných klíčových
kompetencí.
V souladu s orientací na technické obory a potřebou podpory klíčových kompetencí žáků a
studentů včetně jazykových kompetencí je uveden výčet preferovaných aktivit:

Rozšíření a zpružnění kapacit pro předškolní vzdělávání.

Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku
přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností.

Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích (i zájmových) zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí
(komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a
technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; další klíčové kompetence)

Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními
pomůckami a vybavením pro vzdělávání žáků a studentů se SVP.

Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a
připojení k internetu.
Název opatření
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Definice příjemce dotace

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
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
5 00 00
Název
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
15
Cílový stav
30
Indikátory výsledků
Číslo
5 00 30
Název
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Výchozí stav
5,4
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
5.0
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Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 00 20
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
77,3
90,5

Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a
návazných služeb
IROP, PO2, IP 9a, SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti
Vazba na specifický cíl OP
služeb vedoucí k sociální inkluzi
Vazba na specifický cíl SCLLD
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných služeb
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Opatření se zaměřuje na rozvoj infrastrukturní sítě sociálních služeb, a to jak terénních, tak
ambulantních forem. Podporována jsou rovněž nízkokapacitní pobytová zařízení pro specifické
cílové skupiny.
Aktivity:

Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče

Zřizování infrastruktury pro terénní a ambulantní formy sociálních, zdravotních a návazných
služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením
(např. denní stacionáře)

Zřizování nízkokapacitních pobytových forem sociálních, zdravotních a návazných služeb pro
osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením (např. chráněné
bydlení, domovy se zvláštním režimem)

Pořízení bytů pro sociální bydlení

Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
Definice příjemce dotace
Typy příjemců – sociální služby:

nestátní neziskové organizace

organizační složky státu

příspěvkové organizace organizačních složek státu

kraje

organizace zřizované nebo zakládané kraji

obce

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

církve

církevní organizace
Typy příjemců – sociální bydlení:

obce

nestátní neziskové organizace

církve

- církevní organizace
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
Název opatření

77

projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
5 54 01
Název
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
4
Cílový stav
8
Indikátory výstupů
Číslo
5 53 01
Název
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
4
Cílový stav
8
Indikátory výstupů
Číslo
5 51 01
Název
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
2
Cílový stav
5
Indikátory výsledků
Číslo
6 75 10
Název
Kapacita služeb a sociální práce
Výchozí stav
120
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
230
Indikátory výsledků
Číslo
5 53 20
Název
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení
Výchozí stav
100
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
125




Název opatření

Rozvoj sociálních podniků
IROP, PO2, IP 9c, SC 2.2 2.2 Vznik nových a rozvoj
Vazba na specifický cíl OP
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním
Vazba na specifický cíl SCLLD
vyloučením ohrožených osob do života
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Aktivity:

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
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Definice příjemce dotace

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
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
CO01
Název
Počet podniků pobírajících podporu
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
3
Cílový stav
10
Indikátory výstupů
Číslo
CO05
Název
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
3
Cílový stav
10
Indikátory výsledků
Číslo
1 04 11
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Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
28,5
22

Infrastruktura pro deinstitucionalizace psychiatrické
péče
IROP, PO2, IP 9a, SC 2.3 2.3 Rozvoj infrastruktury pro
Vazba na specifický cíl OP
poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Vazba na specifický cíl SCLLD
Zlepšit začleňování duševně nemocných do života
Vymezení opatření a popis opatření, možná témata projektů
Aktivity:

Vybavení mobilních týmů

Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra
duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.)

Centra duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní služby v
domácím prostředí pacientů, krizová centra, denní stacionáře a denní centra

Podpora může spočívat ve vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními
technologiemi a nábytkem

V případě mobilních týmů půjde rovněž o pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu.
Definice příjemce dotace

příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR

kraje

organizace zřizované nebo zakládané kraji

obce

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo
zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních

nestátní neziskové organizace

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

církve

církevní organizace
Výše způsobilých výdajů
Min.
100 000 Kč
Max.
5 000 000 Kč
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
Název opatření
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regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
5 73 01
Název
Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
1
Cílový stav
2
Indikátory výstupů
Číslo
5 78 01
Název
Počet podpořených mobilních týmů
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
1
Cílový stav
2
Indikátory výsledků
Číslo
5 74 10
Název
Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé
psychiatrické péče
Výchozí stav
115
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
103



Programový rámec PRV

Programový rámec vychází s předpokládané alokace 35 805 000 Kč (plus 1 708 000 Kč na projekty
spolupráce). Je tvořen 7 fichemi, z nich jedna je určena pro projekty spolupráce místních akčních
skupin.
Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Konkurenceschopné zemědělství
Článek 17, odstavec 1., písmeno a). Podpora
přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení
životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské
činnosti ve všech regionech a podpora
inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů, zejména
prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory
Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského
podniku.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice
v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na
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PRV vycházející z potřeb území

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.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro
živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic
a oplocení sadů. Podpora nemůže být
poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
93701
Název
Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
12
Cílový stav
20
Indikátory výsledků
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Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
0
1
2

Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Článek 17, odstavec 1., písmeno b). Podpora
přispívá k naplňování Priority 3 Podpora
organizace potravinového řetězce, včetně
zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, dobrých životních podmínek
zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména
prioritní oblasti 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím
programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních
trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a
organizací producentů a mezioborových
organizací.

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

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

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

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.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice
týkající se zpracování produktů rybolovu a
výroby medu a dále v případě zpracování
vinných hroznů technologie, které obsahují:
dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu
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na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním
matolinového klobouku pro výrobu červených
vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je
víno přiváděno na membránu tangenciálně a
určitý objem vína prochází membránou jako
filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s
odfiltrovanými nečistotami.
Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU
jako vstupní produkt.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
93701
Název
Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
2
Cílový stav
5
Indikátory výsledků
Číslo
Název

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
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Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

0
1
1

Diverzifikace zemědělství a rozvoj mikropodniků
Článek 19, odstavec 1., písmeno b). Podpora
přispívá k naplňování Priority 6 Podpora
sociálního začleňování, snižování chudoby a
podpora hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, zejména prioritní
oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření
malých podniků a pracovních míst.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)4: C
(Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických
vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014,
a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových
výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F
(Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G (Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování,
stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a
61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
N 81 (Činnosti související se stavbami a
úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N
82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských
výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59
(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování
ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh
uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
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činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Definice příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

50 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
93701
Název
Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
5
Cílový stav
10
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
0
1
3
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Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Ochrana přírodního dědictví
Článek 25. Podpora přispívá k naplňování
Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s
půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní
oblast 4A Obnova, zachování a posílení
biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě
Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými
zvláštními omezeními a zemědělství vysoké
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
Specifický cíl: Zlepšit stav přírodního a
kulturního dědictví

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené
na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do
šíře 2 m), značení významných přírodních
prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory.
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s
výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o
podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy.

Definice příjemce dotace
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
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prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
92702
Název
Počet podpořených operací (akcí)
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Číslo
93001
Název
Celková plocha (ha)
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Konkurenceschopné lesnictví
Čl. 26, Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a
podpora inovativních zemědělských technologií
a udržitelného obhospodařování lesů, zejména
prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické
výkonnosti lesního hospodářství.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory
Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Podpora je zaměřena na investice do lesnických
technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Podpora je poskytována na pořízení strojů a
technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro
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obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování, stroje ke zpracování potěžebních
zbytků, stroje pro přípravu půdy před
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro
lesní školkařskou činnost. Podpora se může
týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako
suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na
všechny pracovní operace před průmyslovým
zpracováním; za průmyslové zpracování se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické
hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu
k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo
více podnicích a mohou zahrnovat investice do
strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby,
které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle
platného lesního hospodářského plánu, nebo
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy
- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
Definice příjemce dotace
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich
uváděním na trh.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD
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Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
93701
Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
1
4

Indikátory výsledků
Číslo
Název

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
0
0

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Článek 35, odstavec 2., písmeno d). Podpora
přispívá k naplňování Priority 3 Podpora
organizace potravinového řetězce, včetně
zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, dobrých životních podmínek
zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména
prioritní oblasti 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do zemědělskopotravinářského 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
prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně
dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a
místních trhů.
Specifický cíl: Zlepšit spolupráci v zavádění a
využívání inovací

Oblasti podpory
Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

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,
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technologie a vybavení, stavební náklady na
novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku, pořízení počítačového softwaru,
propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců,
které zahrnují nejvýš jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a
spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících
definici místního trhu (viz kapitola 1 Základní
pojmy a zkratky).
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.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
93102
Název
Počet podpořených kooperačních činností
Výchozí stav
0
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
1
Cílový stav
1
Číslo
93701
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Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Spolupráce místních akčních skupin
Článek 44.

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

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

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území


Záměr: Dobře a správně jíst
Rozvoj marketingu místní a zemědělské
produkce a vytvoření sítě farmářů, cukrářů,
pekařů, kuchařů atd. Budou vytvořeny
komunikační prostředky (např. webové stránky
projektu s detailním ročním programem,
grafická identita a prostírání do restaurací). V
každém roce se vytvoří hlavní události, např.:
Klíče ke gurmánství (3 týdny stáží, prohlídek,
návštěv, ochutnávek a přednášek), Podzim
bude chutnat (víkendové a týdenní pobyty se
zaměřením na lokální produkty), Kulinářské
umění (večírek se speciálním menu a
uměleckým programem)

Záměr: Společná prodejní místa
Na strategickém místě budou vytvořeny
společné prodejny s kompletním sortimentem
zboží (ovoce, zelenina, mléko a mléčné
výrobky, maso, uzeniny, vejce, drůbeží
výrobky, šnečí a pštrosí výrobky, marmelády,
džusy, zmrzliny, medové výrobky, vína, polévky
atd.). Každý výrobce zde zajistí vlastními silami
prodej min. ½ dne za týden. Dojde k vytvoření
sítě společníků a dodavatelů.

Záměr: Z farmy na farmu
Bude se jednat o společné dny otevřených dveří
na farmách.

Záměr: Festival mléka
Bude se jednat o společné víkendy kolem
mléčné produkce

Záměr: Mobilní prodejní a informační centra

Záměr: Společná sušárna ovoce, hub a
léčivých rostlin

Záměr: Společné vzdělávání místních
producentů a výrobců

Definice příjemce dotace
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční
MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí
strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Výše způsobilých výdajů
Min.

100 000 Kč
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Max.

5 000 000 Kč

Programový rámec OPZ
Programový rámec operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vychází s předpokládané alokace
15 782 000 Kč a je tvořen dvěma opatřeními, která budou s této alokace financována.
Absorpční kapacita MAS
Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se sociálním vyloučením a prevenci
působí většinou v městě Blansko a Adamov. Tyto organizace již v minulosti realizovali projekty
obdobného zaměření.
Specifický cíl SCLLD
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných služeb
Opatření
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Popis cíle opatření
Rozšířit využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a
osob ohrožených sociálním vyloučením
Popis provázanosti opatření na ostatní opatření SCLLD a na ostatní operační programy
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
OPZ, PO2, IP 2.1, SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Priorizace opatření
Opatření financované z alokované částky v
Opatření financované z alokované částky
případě navýšení alokace
ano
ne
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Popis možných zaměření projektů
Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MASMK
Aktivity:

Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele
návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v
sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy; cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace); bude podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory
sociálního začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na trhu
práce
Podporované cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)

Osoby s kombinovanými diagnózami

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Národnostní menšiny

Imigranti a azylanti

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Oběti trestné činnosti

Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Rodiče samoživitelé

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
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Osoby v nebo po výkonu trestu

Osoby opouštějící institucionální zařízení

Ohrožené osoby do 18 let věku

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Typy příjemců

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Nestátní neziskové organizace

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

Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti

Dobrovolné svazky obcí

Vzdělávací a poradenské instituce

Školy a školská zařízení
Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci opatření
Vliv navrhovaných opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření nemají přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu. V širším kontextu
podpory udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a
environmentální oblastí je téma podpory udržitelného rozvoje obsaženo v principech pro stanovení
preferenčních kritérií. Nepřímý pozitivní dopad opatření lze předpokládat v případě podpory nově
vytvářených pracovních příležitostí v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora rovných příležitostí
opatření respektuje. Opatření je zaměřeno na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, přičemž právě tyto osoby se často potýkají s
kumulací znevýhodnění a v důsledku toho čelí přímé či nepřímé diskriminaci nejčastěji. V rámci
opatření bude řešena také problematika koncentrace sociálního vyloučení do sociálně
problémových regionů a lokalit. V sociálně vyloučených lokalitách sílí izolace obyvatel, jejichž
možnosti zapojení do společenských struktur jsou velmi nízké.
Při administraci projektů bude brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení, aby měly všechny
sociální skupiny stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním
postižením apod.). Realizátoři projektů v rámci podpory rovného přístupu budou zohledňovat
specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat např. doprovodná opatření k odstranění
možných bariér účasti v projektech pro cílové skupiny. Téma rovných příležitostí a nediskriminace
bude proto zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Bude usilováno o to, aby podpořené
projekty přispívaly k naplňování principu rovných příležitostí a nediskriminace všude, kde je to
relevantní.
Rovnost žen a mužů
Problematika podpory rovných příležitostí žen a mužů je v opatření obsažena v principech pro
stanovení preferenčních kritérií. Při administraci projektů bude brán zřetel na příspěvek
podporovaných intervencí k rovnosti žen a mužů. Realizátoři projektů v rámci podpory rovnosti
žen a mužů budou náležitě zohledňovat specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat
např. doprovodná opatření k odstranění možných bariér, které ženám brání v účasti v projektech
(péče o děti a další členy rodiny, dopravní dostupnost apod.). Téma rovných příležitostí žen a
mužů bude proto zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Bude usilováno o to, aby
podpořené projekty přispívaly k naplňování principu rovnosti žen a mužů všude, kde je to
relevantní.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;
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Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);

Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů

Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
6 70 01
Název
Kapacita podpořených služeb
Výchozí stav
120
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
220
Indikátory výsledků
Číslo
6 70 10
Název
Využívání podpořených služeb
Výchozí stav
100
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
250

Specifický cíl SCLLD
Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny a děti
Opatření
Rozvoj rodinného života
Popis cíle opatření
Zlepšení socioekonomických podmínek pro fungování rodin
Popis provázanosti opatření na ostatní opatření SCLLD a na ostatní operační programy
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
OPZ, PO2, IP 2.1, SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Priorizace opatření
Opatření financované z alokované částky v
Opatření financované z alokované částky
případě navýšení alokace
ano
ne
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Popis možných zaměření projektů

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení
(typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin
pro děti mladšího školního věku

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských
skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č.
247/2014 Sb.)

Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona

Individuální péče o děti (vzdělávání chův-podpora zejména akreditovaných rekvalifikací,
příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání- vykonání zkoušky, podpora pracovního uplatnění
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Podporované cílové skupiny

ženy ohrožené na trhu práce

rodiče s malými dětmi

osoby pečující o jiné závislé osoby
Typy příjemců

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Nestátní neziskové organizace

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

Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti

Dobrovolné svazky obcí

Vzdělávací a poradenské instituce

Školy a školská zařízení
Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci opatření
Vliv navrhovaných opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření nemají přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu. V širším kontextu
podpory udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a
environmentální oblastí je téma podpory udržitelného rozvoje obsaženo v principech pro stanovení
preferenčních kritérií. Nepřímý pozitivní dopad opatření lze předpokládat v případě podpory nově
vytvářených pracovních příležitostí v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podporu rovných příležitostí
opatření respektuje. Opatření je zaměřeno na služby pro rodiny a děti a další navazující služby
podporující sociální začleňování. Při administraci projektů bude brán zřetel na příspěvek k
rovnému zacházení, aby měly všechny sociální skupiny stejný přístup k čerpání prostředků (např.
etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením apod.). Realizátoři projektů v rámci podpory
rovného přístupu budou zohledňovat specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat
např. doprovodná opatření k odstranění možných bariér účasti v projektech pro cílové skupiny.
Téma rovných příležitostí a nediskriminace bude zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty přispívaly k naplňování principu rovných příležitostí a
nediskriminace všude, kde je to relevantní.
Rovnost žen a mužů
Problematika podpory rovných příležitostí žen a mužů je zohledněna v principech pro stanovení
preferenčních kritérií. Při administraci projektů bude brán zřetel na příspěvek podporovaných
intervencí k rovnosti žen a mužů. Realizátoři projektů budou v rámci podpory rovnosti žen a mužů
náležitě zohledňovat specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat např. doprovodná
opatření k odstranění možných bariér, které ženám brání v účasti v projektech (péče o děti a další
členy rodiny, dopravní dostupnost apod.). Téma rovných příležitostí žen a mužů bude proto
zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Bude usilováno o to, aby podpořené projekty
přispívaly k naplňování principu rovnosti žen a mužů všude, kde je to relevantní.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s následujícími principy:

Komplexnost - posouzení zda je projekt komplexní a po ukončení realizace bude funkční a
životaschopný, zda jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexně řeší požadovaný stav, (tj.
jestli se nejedná jenom o jednu etapu projektu, na kterou musí navazovat další etapa);

Udržitelnost - finanční a technologická udržitelnost - zajištění dalších zdrojů financování po
ukončení realizace projektu, použití moderních, nezastaralých technologií;

Proveditelnost - zda bude realizací plánovaných činností dosaženo cíle projektu včetně vzetí v
úvahu jiných aspektů, které mohou projekt ohrozit;

Hospodárnost - zásada hospodárnosti znamená, že žadatel při zajištění realizace projektu
postupuje co možná nejhospodárněji, tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu jsou
minimálně možné a přitom se stále dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel dosáhnout;

Efektivnost projektu - maximalizování výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním veřejným
prostředkům. Zásada efektivity na úrovni projektu je chápána i jako stanovení takových cílů
projektu, aby bylo dosaženo celkového žádaného efektu projektu;

Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na udržitelnost;

Soulad ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí;

Příspěvek projektu k naplňování horizontálních témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);

Princip usnadnění přístupu marginalizovaných skupin k podpoře (zvýhodňování projektů, které
řeší problémy marginalizovaných skupin);

Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam, kde je relevantní);
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Princip prioritizace inovativních projektů. Inovace se nemusí týkat pouze technologických nebo
výrobních procesů, zda zavádění informačních a komunikačních technologií. Inovace mohou
zahrnovat nové služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové přístupy při rozvoji území či aktivní
zapojování skupin, které dosud stály stranou veřejného života, do rozhodování o osudu
regionu.

Relevantnost - řešení aktuálních příčin problémů identifikovaných SCLLD

Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu realizace projektu, srozumitelně definovat vnitřní
logiku projektu (tj problémy - strategie - cíle - aktivity - výstupy - výsledky), rozdělení úkolů a
připravenost příjemců.

Spolupráce - prokázání společného a koordinovaného postupu při tvorbě, implementaci a
financování projektu s aktivní účastí partnerů

Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro konkrétní cílové skupiny a území MASMK
Indikátory výstupů
Číslo
6 70 01
Název
Kapacita podpořených služeb
Výchozí stav
250
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
300
Indikátory výsledků
Číslo
6 70 10
Název
Využívání podpořených služeb
Výchozí stav
200
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
250
Výsledky – kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu, dle indikátorů
definovaných v programových dokumentech nebo v dalších dokumentech programů pro
jednotlivé specifické cíle realizované prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD.
Grafické znázornění struktury programových rámců
znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce

SCLLD

včetně

schematického

Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci (integrace na úrovni opatření,
případně fichí v synergii jednotlivých Programových rámců)
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Prohloubit integraci
veřejné dopravy a
její vazbu na další
druhy dopravy
Rozšířit a zkvalitnit
infrastrukturu pro
pěší a cyklistickou
dopravu ve vazbě na
další druhy dopravy
Eliminovat riziko
povodní a sucha a
další možná
environmentální
rizika
Rozšířit a zkvalitnit
systém odpadového
hospodářství
Zlepšit kvalitu
ovzduší

Zlepšit stav
biodiverzity
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Spolupráce obcí

Rozvíjení místního partnerství a budování
kapacit
Spolupráce v obcích

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce v krátkých dodavatelských
ř tě í h
Spolupráce místních akčních skupin

Spolupráce v inovacích

Rozvoj rodinného života

Rozvoj sociálních podniků

Klíčové kompetence již od počátečního
vzdělávání
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a
návazných služeb
Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a

Předškolní vzdělávání

Budování kapacit a kvality zařízení pro
celoživotní učení

Konkurenceschopné potravinářství a
krmivářství
Zakládání a rozvoj podniků

Konkurenceschopné lesnictví

Konkurenceschopná infrastruktura a služby
cestovního ruchu
Konkurenceschopné zemědělství

Kreativní ekonomika

Přírodní a kulturní dědictví v ekonomice

Podpora inovací

Propagace přírodního a kulturního dědictví

Ochrana kulturního dědictví

Ochrana přírodního dědictví

Ochrana biodiverzity

Vzdělávání, informovanost a výchova k
ochraně životního prostředí
Předcházení vzniku odpadů a materiálové a
technické využití odpadů
Čisté ovzduší

Šetrné hospodaření s energií

Ochrana vod a zásobování vodou

Protipovodňová opatření a opatření proti
suchu
Environmentální rizika

Cyklistická a pěší doprava

Terminály veřejné dopravy a systémy P+R

Infrastruktura veřejné dopravy

Opatření Specifický cíl

Zlepšit stav
přírodního a
kulturního dědictví
Zefektivnit
prezentaci přírodního
a kulturního dědictví
Rozvinout inovační
potenciál
Zvýšit
konkurenceschopnos
t ekonomiky
Zvýšit vzdělanostní
úroveň obyvatelstva
s důrazem na
relevanci a rozvoj
vybraných
klíčových kompetencí
Zvýšit dostupnost a
kvalitu sociálních a
návazných služeb
Zlepšit aktivní
začleňování sociálně
vyloučených a
sociálním vyloučením
ohrožených osob do
života
Zlepšit začleňování
duševně nemocných
do života
Zvýšit kvalitu služeb
pro rodiny a děti
Zlepšit spolupráci
v zavádění a
využívání inovací
Zlepšit spolupráci
všech subjektů na
rozvoji regionu
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5. Vazba na horizontální témata
Priority a opatření SCLLD mají často výrazný vliv na horizontální témata. Tento vliv je převážně pozitivní - řada aktivit má buď kladný dopad na některé z
horizontálních témat, nebo je na horizontální téma přímo zaměřené. Z tohoto důvodu lze i celou SCLLD považovat za dokument, jehož zprostředkovaným
dopadem je mimo jiné naplňování horizontálních témat.
Zatímco na horizontální téma „udržitelný rozvoj" mají vliv zejména opatření prioritních oblastí Životní prostředí, Přírodní a kulturní dědictví horizontální
téma „rovné příležitosti" ovlivňují především opatření prioritních oblastí Konkurenceschopnost a vzdělávání a Sociální soudržnost. Aktivity v rámci SCLLD
celkově směřují k odstranění územních rozdílů v rámci MASMK a k harmonickému rozvoji založenému na naplnění obou horizontálních témat. V SCLLD
nebyly identifikovány žádné aktivity, které by měly negativní dopad na některé horizontální téma.
Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je takový růst, který uvádí v soulad hospodářský rozvoj a společenský soudržnost s plnohodnotným zachováním životního prostředí.
Udržitelný rozvoj v MASMK lze podle rozdělit do několika kategorií. Jejich přehled je uveden v tabulce spolu s popisem vlivu SCLLD na každé dílčí téma.
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Tabulka: Vliv SCLLD na horizontální téma udržitelný rozvoj
Téma

Popis vlivu SCLLD na téma

Doprava
Životní
prostředí
Spotřeba
energie
EVVO
Rovné příležitosti
Principem rovných příležitostí je eliminace diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického
původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u
znevýhodněných skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně
dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny
ohrožené sociálním vyloučením). Rovné příležitosti lze rozdělit do několika dílčích témat. Jejich
přehled je uveden v tabulce spolu s popisem vlivu SCLLD na každé dílčí téma.
Tabulka č. 8: Vliv SCLLD na horizontální téma rovné příležitosti
Téma

Popis vlivu SCLLD na téma

Specifické
potřeby obyvatel
Rovné pracovní
podmínky
Vzdělávání a
práce
Prevence
sociálně
patologických
jevů
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