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1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
Dlouhodobá vize zachycuje představu o tom, kam by měl rozvoj MAS směřovat, jak by MAS
měla v budoucnu vypadat. V úvodní pasáži je stručně zachycena hlavní podstata vize pomocí
klíčových slov. Jednotlivé oblasti vize jsou potom rozvinuty do podoby uchopitelné všemi
aktéry a především do podoby, z níž logicky vyplývají jednotlivé cíle integrované strategie
MAS.
Mise zachycuje poslání MAS, celkovou filozofii činnosti MAS a principy, na nichž bude rozvoj
MAS postaven.
Strategické cíle formulují hlavní cíle celkového rozvoje MAS, tj. celkové dopady realizace všech
rozvojových činností.
Specifické cíle následně podrobněji stanoví ve vazbě na vizi a strategický cíle, čeho konkrétně
má být v jednotlivých oblastech (cílech) dosaženo. Každý cíl má u svých opatření realizovaných
v rámci CLLD stanoveny monitorovací indikátory. Opatření rozpracovávají způsob dosažení
cílů.
Obecná struktura strategické části
Vize, mise

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Specifický Specifický Specifický Specifický
cíl 1.2.
cíl 1.3.
cíl 1.4.
cíl 1.1.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

1x Opatření
CLLD +
3x Opatření
mimo CLLD

Specifický
cíl 2.1.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

Strategický cíl 3

Specifický
cíl 2.2.

3x Opatření
CLLD +
2x Opatření
mimoCLLD

3 x Opatření
CLLD + 1x
Opatření
mimo CLLD

Finanční a časový plán
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Specifický
cíl 2.3.

3 x Opatření
mimo CLLD

Specifický
cíl 3.1.

Specifický
cíl 3.2.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

3 x Opatření
mimo CLLD

Vize MAS 2020
MAS Východní Slovácko je moderním partnerským venkovským regionem nabízejícím
dostatek pracovních příležitostí, kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb všem
obyvatelům regionu i návštěvníkům, který bude rozumně a udržitelně využívat potenciál
přírodního a kulturního dědictví území a posilovat soběstačnost regionu.

Moderní region:
Ke zkvalitnění života v regionu a fungování obcí jsou využívány moderní technologie
a moderní řešení. Tyto technologie a řešení nepoškozují venkovský prostor.
Jedná se zejména o komunikační technologie, o moderní sítě technické infrastruktury
(včetně veřejného osvětlení), o kvalitní vybavenost obcí (zdravotnictví, sociální služby,
moderní sporty) a celkově o zajištění veřejných služeb s využitím flexibilních řešení
a nových (inovativních) přístupů.
Dostatek pracovních příležitostí:
V regionu se daří udržet stávající podniky a vytvořit jim podmínky pro svůj rozvoj. Region
vytváří podmínky pro vznik a příchod nových podniků a pro vznik nových pracovních
míst, vč. pracovních pozic pro sociálně vyloučené osoby.
Jsou vymezovány a případně připravovány plochy pro drobné a střední podnikání,
připravovány a poskytovány prostory pro podnikání (zejména ve službách), je iniciováno
řešení opuštěných a zanedbaných podnikatelských objektů a areálů (brownfields)
a podporována modernizace technologického vybavení.
V obcích, kde dosud neproběhly, se realizují komplexní pozemkové úpravy. V nich jsou
mimo jiné zohledněny potřeby zemědělského i dalšího podnikání.
Kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb:
Občané v regionu jsou spokojení a aktivně se zapojují do života v obci. Jsou
informováni o dění v obci a regionu a o možnostech zapojení, mají možnost spolupodílet
se na rozvojových aktivitách, ví, na koho se obrátit při vzniku problémů a těchto
možností využívají. Bezpečnostní, technická a technologická infrastruktura obcí
podporuje kvalitu života v regionu.
Občanská vybavenost obcí splňuje standardy pro 21. století, a to v oblasti efektivity,
kvality, zázemí, kapacity, technologického a technického vybavení.
V regionu bude kvalitní školství. Školy mezi sebou spolupracují a daří se zvyšovat kvalitu
výuky a uplatnitelnost absolventů. Školy a podnikatelé spolupracují na zvýšení
uplatnitelnosti absolventů. Podnikatelé jsou motivováni nabízet praxe pro žáky
(počínaje žáky 9. tříd ZŠ). Jsou podporovány výrazné talenty. Je navázána spolupráce
a výměna informací s partnerskými regiony (vč. zahraničních), kde spolupráce škol
a podnikatelů funguje.
V sociální oblasti je zajištěna péče o všechny skupiny potřebných obyvatel.
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Je zajištěno zázemí a vybavení neziskových organizací tak, aby mohly kvalitně
a dlouhodobě rozvíjet svou činnost. Je aktivně podporováno začleňování
nových/mladých osob do volnočasových a spolkových organizací. Jsou podporovány
volnočasové akce a zapojování do mezinárodních akcí. Je vytvářeno zázemí pro
neorganizované setkávání mládeže. Volnočasové zázemí podporuje sdružování,
partnerství obyvatel mezi sebou a vzájemné poznávání.
Obce nabízí bezpečné prostředí pro život. Jsou vyřešena hlavní dopravně nebezpečná
místa. Jsou vytvořeny podmínky k udržitelné dopravě. Prevencí se daří předcházet
kriminalitě.
V regionu je dostatečná kapacita pro bytovou výstavbu, jak pro rodinné, tak i pro
společné/hromadné bydlení všech skupin obyvatelstva. Původní bytová výstavba
efektivně hospodaří s přírodními energetickými zdroji a využívání objektů je ekonomicky
rentabilní.
Využití potenciálu přírodního a kulturního dědictví území:
Jsou uskutečňovány kroky k udržení stability krajiny (zejména v územích mimo území
CHKO): Jsou prováděna protierozní opatření, budovány meliorace a další činnosti pro
návrat vody do krajiny. Je rozvíjena kulturní nadstavba krajiny a udržován krajinný ráz.
Probíhá obnova, výsadba a dosadba tradičních druhů dřevin, zeleně a zelených prvků.
Obce spolupracují se zemědělci a neziskovým sektorem na zlepšení stavu a vzhledu
životního prostředí.
Území nabízí kvalitní podmínky pro rekreaci obyvatel i návštěvníků z širšího okolí. Existují
aktivity a podmínky pro turisty v návaznosti na místní tradice a folklor a jsou zlepšeny
podmínky pro formy turistiky šetrné k přírodě a infrastruktury pro cykloturistiku. Turisté
se účastní nejen jednorázových kulturních a společenských akcí, ale pobývají v území
delší dobu. Informační centra zajišťují kvalitní propagaci regionu a informovanost
návštěvníků ve spolupráci s regionálními a nadregionálními partnery.
V regionu jsou implementovány a využívány inovativní metody, postupy, přístupy,
technologie, které zvyšují kvalitu života, životního prostředí, a to ve všech oblastech
hospodářství – odpadové, vodní, posilování přirozené funkce krajiny, hospodaření
s energiemi, využívání OZE.
Partnerský region:
Region komunikuje a spolupracuje s okolními regiony (MAS i svazky obcí), a to jak
v rámci ČR, tak na Slovensku (v rámci přeshraniční spolupráce).
Uvnitř regionu funguje přátelská spolupráce a partnerství. Obce sdílí společný přístup
k rozvoji a vzájemně koordinují své rozvojové činnosti, a to zejména v oblasti dopravní
infrastruktury, školství, podpory podnikání a životního prostředí.
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V regionu probíhá spolupráce obcí a podnikatelů a podnikatelé se zapojují do místních
rozvojových aktivit. Obce spolupracují s neziskovými organizacemi. Rozvíjí se vzájemná
spolupráce neziskových organizací napříč jednotlivými obcemi.
Region je připravený na realizaci vize a má potenciál realizovat i aktivity nepodporované
vnějšími dotačními prostředky.
Mise MAS
MAS Východní Slovácko, z. s. je organizací reflektující a koordinující rozvojové činnosti na
území MAS. Zprostředkovává aktérům z území finanční prostředky na realizaci rozvojových
záměrů zachycených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Současně
MAS přímo realizuje, či se podílí na realizaci rozvojových aktivit podporujících činnosti
ostatních aktérů a rozvíjejících místní potenciál.
Účelem SCLLD je:
− sladit představy aktérů z území MAS o budoucím rozvoji území,
− stanovit nejvhodnější a nejpotřebnější rozvojové aktivity,
− zkoordinovat rozvojové činnosti jednotlivých aktérů,
− podpořit aktéry při přípravě a realizaci rozvojových projektů,
− zajistit financování rozvojových projektů z operačních programů s vyhrazenými
prostředky pro MAS.
Strategické cíle:
-

Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS

-

Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti

-

Zvýšit kvalitu životního prostředí
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Struktura cílů SCLLD MAS Východní Slovácko
Vize
MAS Východní Slovácko je moderním partnerským venkovským regionem nabízejícím dostatek
pracovních příležitostí, kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb všem obyvatelům
regionu i návštěvníkům, který bude rozumně a udržitelně využívat potenciál přírodního a
kulturního dědictví území a posilovat soběstačnost regionu.
Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
SC 1.1: Zlepšit dopravu regionu
SC 1.2: Rozvíjet školství
SC 1.3: Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích
SC 1.4: Rozvinout spolupráci a partnerství aktérů venkova
Strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
SC 2.1: Podpořit kvalitu podnikatelského prostředí
SC 2.2: Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
SC 2.3: Podpořit rozvoj šetrného cestovního ruchu
Strategický cíl 3: Zvýšit kvalitu životního prostředí
SC 3.1: Zlepšit stav přírody a krajiny
SC 3.2: Zefektivnit odpadové a vodní hospodářství a nakládání s energiemi
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1.1.

Vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření

Strategické cíle jsou hlavní témata rozvoje, tj. věcné oblasti, které chce MAS rozvíjet.
Specifické cíle následně podrobněji stanoví ve vazbě na vizi a strategické cíle, čeho konkrétně
má být v jednotlivých oblastech dosaženo. Každý cíl má u svých opatření v rámci CLLD
stanoveny monitorovací indikátory.
Opatření rozpracovávají způsob dosažení cílů a vycházejí ze znalosti území, jeho problémů
a rozvojových předpokladů. S ohledem na roli SCLLD při uplatňování metody CLLD jsou
rozlišovány dva typy opatření:
− Opatření CLLD, tj. opatření tematicky spadající pod nástroj CLLD a financovatelná
z operačních programů pomocí CLLD.
− Opatření ostatní, tj. opatření financovatelná z jiných zdrojů než z CLLD.
Obsahově je tedy strategická část (to, co je v regionu potřebné realizovat za rozvojové
činnosti) širší, než je okruh témat podporovaných pomocí CLLD. Opatření nespadající do CLLD
budou realizována individuálními projekty MAS nebo individuálními projekty partnerů
a dalšími aktivitami subjektů z území s různou mírou zapojení MAS v souladu s vizí MAS.
Strategické cíle MAS Východní Slovácko, z. s.:
◼ Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
◼ Strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
◼ Strategický cíl 3: Zvýšit kvalitu životního prostředí
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1.2.

Indikátory na úrovni strategických cílů:

Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
Název indikátoru výsledku Popis indikátoru
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

Zvýšení kvality života lidí a Indikátor sleduje změnu
společnosti na území MAS
vnímání kvality života lidí a
společnosti na území MAS,
tak jak bude zachycena v
odpovědích na anketní
otázky v rámci dotazníkové
akce, která bude realizována
před zahájením naplňování
strategie (jaro 2016) a na
konci realizace strategie
(podzim 2023)

+ 5%, pozitivní změna, vyšší

Název indikátoru výstupu Výchozí hodnota
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

procento
spokojenosti
respondentů s úrovní kvality
života

Index stáří v regionu

133,9 (2014)

133,9 (2023)

Počet obcí s indexem stáří
nad 150

4 (počet obcí)

3 (2023)

Strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
Název indikátoru výsledku Popis indikátoru
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

Zlepšení
konkurenceschopnosti
a
udržitelnosti
regionální
ekonomiky na území MAS

Min. + 1 %, pozitivní změna,
vyšší procento spokojenosti
respondentů
s
úrovní
konkurenceschopnosti
a
udržitelnosti

Indikátor sleduje změnu
vnímání
konkurenceschopnosti
a
udržitelnosti
regionální
ekonomiky na území MAS
tak jak bude zachycena v
odpovědích na anketní
otázky v rámci dotazníkové
akce, která bude realizována
před zahájením naplňování
strategie (jaro 2016) a na
konci realizace strategie
(podzim 2023)
9
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Název indikátoru výstupu Výchozí hodnota
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

Podíl nezaměstnaných

5,1 (12/2015)

5,0 (12/2023)

Míra podnikatelské aktivity

230 (12/2013)

Více než 232 (12/2023)

Strategický cíl 3: Zvýšit kvalitu životního prostředí
Název indikátoru výsledku Popis indikátoru
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

Zlepšení stavu přírody a Indikátor sleduje změnu
krajiny na území MAS
vnímání přírody a krajiny na
území MAS tak jak bude
zachycena v odpovědích na
anketní otázky v rámci
dotazníkové akce, která
bude
realizována
před
zahájením
naplňování
strategie (jaro 2016) a na
konci realizace strategie
(podzim 2023)

Min. + 3 %, pozitivní změna,
vyšší procento spokojenosti
respondentů se stavem
přírody a krajiny

Název indikátoru výstupu Výchozí hodnota
pro strategický cíl

Požadovaná cílová hodnota

Počet obcí s koeficientem
ekologické stability pod 1,0

6 (2014)
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Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
Specifický cíl 1.1: Zlepšit dopravu regionu
Očekávané přínosy:
❖ Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích
❖ Zlepšení životního prostředí obcí v území
❖ Zvýšení počtu prvků sídelní zeleně v obcích a městech v území

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zvýšení úrovně dopravy v území

+/-

Zvýšení
úrovně

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Počet projektů na zlepšení dopravy

počet

12

Vlastní šetření

Počet projektů na zlepšení veřejných počet
prostranství

6

Vlastní šetření

Vlastní šetření

Opatření CLLD 1.1.1 – Udržitelná a bezpečná doprava v regionu
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

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

-

Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Bezbariérové chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup
k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce a související
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů a výsadba zeleně

Opatření 1.1.2 – Místní komunikace a veřejná prostranství
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Výstavba, oprava, obnova a rekonstrukce místních komunikací, případně komunikací
I., II. a III. tříd, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
11
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-

Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně Revitalizace a obnova veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny, liniová zeleň,
hřbitovy, venkovní místa pro setkávání občanů – výletiště apod.)

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace parků a veřejné zeleně v intravilánu obcí,
mobilní zeleně, květinové výzdoby ulic i domů, zahrad, veřejných sadů

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace dětských hřišť, dopravních hřišť, interaktivních
prvků v nich

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace mobiliáře v ulicích a prostranstvích – lavičky,
altány, přístřešky autobusových a železničních zastávek, orientační systémy, veřejná
WC, odpadkové koše, stojany na kola a kolárny pro úschovu kol, nádoby na květiny,
pítka, pouliční umění – sochy, kašny, grafika

Specifický cíl 1.2: Rozvíjet školství
Očekávané přínosy:
❖ Zvýšení kvality života obyvatel v obcích
❖ Zvýšení vzdělanosti v obcích regionu
❖ Zvýšení strategického plánování a rozvojových aktivit

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva regionu %
MAS – zvýšení počtu osob s maturitou a
s vyšším
odborným
vzděláním
+
vysokoškolským vzděláním

40

ČSÚ

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zpracování Místního akčního plánu

počet

1

Vlastní šetření

Počet projektů naplňující specifické cíle

počet

12

Vlastní šetření

Opatření 1.2.1 – Realizace Místních akčních plánů na území MAS, animace MAS území
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Realizace projektu Místní akční plány ORP Uherský Brod

-

Animace činností na základních školách MAS
12
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Opatření CLLD 1.2.2 – Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Zlepšování kvality výuky na základních školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání –
takového, které podporuje soudržnost společnosti a nevytváří sociální rozdíly, školení
učitelů pro tento cíl, zlepšení poradenství, intervence v rodinách, které napomáhají
vzdělávání dětí, řešení záškoláctví, šikany, omezování odchodu dětí do speciálních škol,
fungování asistentů pro děti, které je potřebují

-

Zvýšení kvality vzdělávání dětí v mateřských školkách a v dětských skupinách, zlepšení
kvality jejich pedagogů, uplatnění nových metod a metodik, spolupráce MŠ a ZŠ
a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, speciální pozornost logopedické péči a jiným
speciálním problémům pedagogiky

-

Zlepšení kvality vzdělávání dětí v klíčových kompetencích a praktických dovednostech,
ověřitelné zlepšením žáků v mezinárodních srovnáních, zavádění moderních metod
výuky a moderních pomůcek jako jsou tablety, vysokorychlostní internet, e-výuka
a sdílení kurzů na síti, moderní dílny praktických předmětů a laboratoře pro
podněcování zájmu dětí o technické a přírodovědné obory

-

Mimoškolní neformální vzdělávání dětí a mládeže, rozvíjení aktivit pro volný čas,
bohatá nabídka kroužků, mimoškolních činností, např. v polytechnických
a přírodovědných oborech

Specifický cíl 1.3: Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích
Očekávané přínosy:
❖ Moderní veřejná správa
❖ Zvýšení kvality života v obcích
❖ Široká nabídka volnočasových aktivit pro všechny cílové skupiny
❖ Zachování tradičních spolků v obcích a jejich početné členské základny
❖ Zvýšení kvality služeb v sociální oblasti
❖ Lepší spolupráce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a dalších
dobrovolných organizací
❖ Zvýšená bezpečnost obyvatel v obcích

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

13

Plánovaná Zdroj informací
hodnota
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Zlepšení občanské vybavenosti a služeb

+/-

Zlepšení
stavu

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Počet projektů
specifického cíle

naplňující

aktivity počet

20

Vlastní šetření

Vlastní šetření

Opatření 1.3.1 – Zázemí pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou správu
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Výstavba, modernizace, rozšíření a opravy objektů sloužící občanskému životu
a veřejné správě v obcích s možnou implementací moderních prvků infrastruktury

-

Kultura, sport, volnočasové aktivity – podpora tradičních i nových akcí, podpora obecní
i regionální pospolitosti a tradic, folklór, hudba, ochotnické divadlo, sportovní utkání,
ligy, festivaly, výstavy, kroužky, spolky, zájmové činnosti - hasiči, myslivci, místní,
meziobecní a regionální akce

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro kulturu, umění a sport
(především kulturní domy, klubovny, sály, tělocvičny, hřiště, venkovní sportovní
i kulturní areály, muzea, galerie, knihovny apod.)

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení IZS (především hasičské
zbrojnice, výcvikové areály)

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení volnočasových a rekreačních areálů

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení objektů církví a církevních organizací,
které nejsou kulturními památkami (modlitebny, fary), dále pak hřbitovy, smuteční síně
apod.

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro poskytování komunitní
péče v sociální oblasti včetně humanizace pobytových zařízení a infrastruktury
pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních
a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené, infrastruktura komunitních center

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení zdravotní péče (především
ordinace, lékárny, apod.)

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace zázemí, vč. zajištění zařízení pro zajištění
náhradních zdrojů energií, pro veřejnou správu, složky IZS a pro případy krizového stavu

Opatření 1.3.2 – Bytová výstavba – individuální i hromadná
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:

14
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-

Podpora budování zástavbových zón v obcích a výstavby technické infrastruktury
pro individuální výstavbu rodinných domů

-

Výstavba a modernizace rodinných domů, které splňují a podporují tradiční ráz
venkovského prostoru dané území (barevnost, členitost, apod.)

-

Výstavba a modernizace bytových domů vč. vnitřní infrastruktury

-

Pořizování, rozšiřování a modernizace rozvojových dokumentů, územních studií,
regulačních plánů s cílem implementovat do závazných dokumentů tradiční prvky
venkovského rázu

Opatření 1.3.3 – Infrastruktura technická, technologická, bezpečnostní
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Posílení základních složek IZS potřebnou infrastrukturou, technikou a vybavením

-

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

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikačních a informačních sítí
(vysokorychlostní internet, optické kabelové sítě, vysílače a předávací stanice signálu –
mobilní telefony, wi-fi, bezdrátový rozhlas a kabelová televize)

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace bezpečnostních a zabezpečovacích technologií
(kamerové systémy, fotopasti, měřiče rychlostí, hlásné a informační systémy propojené
na internet a mobilní telefony občanů a IZS)

Opatření CLLD 1.3.4 – Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

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

-

Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci
v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování
zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro
realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální
prevence či odborného sociálního poradenství

-

Sociální bydlení – bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení

15
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Specifický cíl 1.4: Rozvinout spolupráci a partnerství aktérů venkova
Očekávané přínosy:
❖ získání spolupracujících subjektů pro danou práci na území MAS
❖ větší spolupráce místních subjektů
❖ větší sociální propojení lidí, snížení chudoby a zlepšení kvality života
❖ propojení partnerských MAS a přenos pozitivních zkušeností
Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zlepšení spolupráce spolků a neziskových
organizací s dalšími institucemi

+/-

Zlepšení
stavu

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Počet projektů podporující činnost spolků počet
a neziskových organizací v území

20

Vlastní šetření

Vlastní šetření

Opatření CLLD 1.4.1 – Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Realizace projektů spolupráce mezi partnerskými MAS v rámci oblastí Programu
rozvoje venkova ČR, oblast 19.3.1.

-

Realizace projektů spolupráce na mezinárodní úrovni s partnerskými MAS

-

Realizace aktivit podporující spolupráci partnerů na úrovni MAS

Opatření 1.4.2 – Spolupráce mezi aktéry z různých sektorů a na různých prostorových
úrovních
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Vzdělávání pracovníků veřejné správy ve specifických vzdělávacích a výcvikových
programech, např. boj proti korupci, pokročilé zacházení s ICT, environmentální
vzdělávání, kybernetická bezpečnost, územní plánování, měkké dovednosti apod.

-

Propojování s podnikatelskými a neziskovými subjekty na platformě MAS Východní
Slovácko

-

Spolupráce obcí na platformě DSO Bílé Karpaty, Východní Slovácko a dalších spolků
a sdružení obcí

-

Vzdělávání pracovníků veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru v oblasti
finančního plánování
16
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-

Využívání moderních metod komunitního zapojení – kulaté stoly, fóra, síťování

-

Podpora spolkové činnosti občanů, organizace informačních kampaní a vzdělávání
ve směru k rozvoji spolkové činnosti

-

Využívání příkladů dobré praxe, jak z regionu, tak z celé České republiky

-

Propojování NNO do vzájemně spolupracujících sítí na různých úrovních, informační
propojení, vyhledávání příkladů dobré praxe a jejich sdílení – exkurze, stáže, školení

-

Podpora vzájemné spolupráce obcí, mikroregionů, spolupráce se specializovanými
neziskovými organizacemi i dalšími institucemi, zapojování osob ohrožených chudobou,
dlouhodobou nezaměstnaností či vyloučením do spolupracujících skupin, jejich
integrace do hledání řešení

-

Osvěta a environmentální vzdělávání

Strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
Specifický cíl 2.1: Podpořit kvalitu podnikatelského prostředí
Očekávané přínosy:
❖ Zvýšení ekonomické aktivity území
❖ Zlepšení podmínek pro zakládání nových a provoz stávajících podnikatelských subjektů
❖ Zvýšení zaměstnanosti cílových skupin
❖ Zvýšení konkurenceschopnosti regionu

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zvýšení
hospodářství

+/-

Zlepšení
stavu

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

konkurenceschopnosti

Indikátor výstupu pro specifický cíl
Počet
projektů
konkurenceschopnosti

na

zvýšení počet

Opatření CLLD 2.1.1 – Investice do zemědělských podniků
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
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Vlastní šetření

Vlastní šetření
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-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace zemědělských staveb na živočišnou i rostlinnou
výrobu, vč. školkařské produkce

-

Zavádění technologií a zařízení s inovačním potenciálem

-

Pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Opatření CLLD 2.1.2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Pořízení strojů, nástrojů a zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských
produktů a uvedením výrobků na trh, či zvyšování a monitorování kvality produktů

-

Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů, vč. nezbytných manipulačních ploch
pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a
investic souvisejících se skladováním a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu

Opatření CLLD 2.1.3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace provozovny, kanceláře, vč. nezbytného zázemí
pro zaměstnance

-

Pořízení strojů, zařízení a technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost, vč. vybavení, software, hardware

Opatření 2.1.4 – Zvýšení nabídky ploch pro podnikání
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Rekonstrukce, obnova a rozšíření stávajících neefektivně využívaných průmyslových
objektů – tzv. brownfields, včetně výstavby nových průmyslových objektů

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace stávajících objektů na vědeckotechnické parky,
podnikatelské inkubátory či sdílené prostory s vysokým inovačním potenciálem

-

Výstavba, rekonstrukce, modernizace technické infrastruktury

Opatření 2.1.5 – Zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
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-

Pořízení strojů a technologií určení pro hospodaření na lesních pozemcích – stroje
a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje
ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

-

Výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.

Specifický cíl 2.2: Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
Očekávané přínosy:
❖ Rozvoj netržních aktivit
❖ Zakládání a rozvoj sociálních podniků
❖ Zvýšení zaměstnanosti, vč. osob sociálně vyloučených či osob sociálním vyloučením
ohrožených
❖ Větší spolupráce místních subjektů

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zlepšení
podpory
v regionu MAS

+/-

Zlepšení
stavu

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

zaměstnanosti

Indikátor výstupu pro specifický cíl
Počet projektů
specifického cíle

naplňujících

aktivity počet

10

Opatření CLLD 2.2.1 – Tvorba pracovních míst a flexibilního podnikání
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

podpora vytváření nových pracovních míst,

-

podpora umístnění na uvolněná pracovní místa,

-

podpora flexibilních forem zaměstnání,

Opatření CLLD 2.2.2 – Sociální podnikání – infrastruktura
19

Vlastní šetření

Vlastní šetření
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Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření kapacity a vybavení sociálních podniků

-

Pořízení strojů a technologií určených pro založení či rozvoj sociálních podniků

Opatření CLLD 2.2.3 – Aktivity rozvíjející prorodinná opatření
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin

-

podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost a individuální péče o dítě

-

nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení
zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého
života

Opatření 2.2.4 – Zvýšení uplatnitelnosti ekonomicky aktivního obyvatelstva
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Pracovní poradenství, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, spolupráce s Úřady
práce, Agenturou pro sociální začleňování a jinými institucemi a neziskovými
organizacemi

-

Vzdělávání dospělých v krátkodobých i dlouhodobých kurzech, večerní maturity,
distanční či kombinovanou formou pro rozšíření kvalifikace, osobní rozvoj či zájmové
vzdělávání – počítačová gramotnost, finanční gramotnost, občanské kompetence,
všeobecné informace a schopnost je získat a rozumět jim, nabídka témat podle zájmu
cílových skupin

-

Vzdělávání zaměstnanců ve firmách s cílem zvyšování odborných, jazykových
a zákonných kompetencí

-

Tréninkové vzdělávací aktivity, koučink, e-learningové kurzy či interní workshopy
ve firmách, odborných firmách, vzdělávacích agenturách pro ekonomicky aktivní
uchazeče

-

Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových
lektorů a instruktorů

-

Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích

-

Tvorba a realizace vzdělávacích, poradenských a informačních programů pro
zaměstnance ohrožené propouštěním, v kariérovém poradenství v oblasti služeb
zaměstnanosti, řízení s ohledem na věk či schopnosti pracovníků nebo pro pracovníky
podniků procházejících restrukturalizací
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-

Podpora odborné praxe a stáží v podnicích

Opatření 2.2.5 – Sociální podnikání – podpora provozu
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

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

-

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

-

Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny

Specifický cíl 2.3: Podpořit rozvoj šetrného cestovního ruchu
Očekávané přínosy:
❖ rekonstrukce a obnova kulturních památek včetně drobných sakrálních staveb
v území
❖ multifunkční využití nevyužívaných kulturních památek v území
❖ kvalitní propagace, podpora a zvýšení povědomí o turistické oblasti
❖ inovativní infrastruktura a služby v regionu podporující cestovní ruch
❖ pevnější propojení aktérů v cestovním ruchu

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zlepšení služeb, turistických atraktivit a
propagace cestovního ruchu

+/-

Zlepšení
stavu

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Počet projektů naplňujících zaměření na Počet
specifické cíle

Opatření 2.3.1 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
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-

Zřízení a podpora provozu destinačního managementu turistické oblasti Východní
Slovácko s aktivitami v oblasti informačního systému pro cestovní ruch, propojení
na destinační management Zlínského kraje, regionu Slovácko, apod.

-

Modernizace informačních center v regionu s využitím moderních technologií
a poskytováním nových produktů

-

Tvorba inovativních produktů cestovního ruchu zaměřených na specificky cílené skupiny
návštěvníků se zapojováním moderních technologií - e – produkty

-

Marketingové aktivity regionu MAS, DSO Bílé Karpaty a Východní Slovácko s vazbou
na region Slovácko

Opatření 2.3.2 – Rozvoj a modernizace infrastruktury v cestovním ruchu
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Budování moderních prvků cestovního ruchu s vyšší přidanou hodnotou vycházející
a využívající místní tradiční, přírodní, kulturní prostředí – agroturistika, hipoturistika

-

Modernizace a výstavby a rozšíření stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení

-

Výstavba, modernizace a obnova sportovních zařízení a prvků sloužící návštěvníkům
a turistům, které podporují zvýšení atraktivity stávající infrastruktury a regionu –
lanové dráhy, familyparky, single tracky, pěší stezky, cyklotrasy, apod.

Opatření 2.3.3 – Obnova a rozvoj kulturního dědictví a tradic
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Ochrana a obnova nemovitých kulturních památek, drobných sakrálních staveb
a dalších prvků spadajících do kulturního dědictví, jejich stavební údržba, konzervace,
vybudování infrastruktury pro jejich zpřístupnění a zatraktivnění, úprava jejich okolí
včetně parků a zahrad

-

Ochrana a obnova movitých kulturních památek, zlepšování podmínek pro jejich
uchování a zpřístupnění i kreativní využití

-

Ochrana a obnova nehmotného kulturního dědictví a tradic

Strategický cíl 3: Zvýšit kvalitu životního prostředí
Specifický cíl 3.1: Zlepšit stav přírody a krajiny
Očekávané přínosy:
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❖ Zlepšení životního prostředí, stavu přírody a krajiny
❖ Obnova přirozených přírodních stanovišť
❖ Zvýšení biodiverzity území
❖ Lepší využití srážkových vod
❖ Využití opatření v oblasti ochrany vod ke zlepšení celkového stavu krajiny - zdraví
i estetika
❖ Zlepšení stavu povrchových i podzemních vod a tím zajištění dalších zdrojů vody
❖ Zlepšení stavu ovzduší jak v celé ploše regionu, tak bodově v místech největšího
lokálního znečištění
❖ Ochrana proti následkům sucha i proti nebezpečí povodní, včetně přívalových
srážek

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zlepšení stavu přírody a krajiny v regionu
MAS

+/-

Zlepšení
stavu

Indikátor výstupu pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Počet projektů naplňujících zaměření na Počet
specifické cíle

20

Vlastní šetření

Vlastní šetření

Opatření CLLD 3.1.1 – Výsadba dřevin na nelesní půdě
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Solitérní, liniová a skupinová výsadba dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení
nebo obnova krajinného prvku

-

Výsadby posilující ekologicko – stabilizační funkce významných krajinných prvků

Opatření 3.1.2 – Posílení biodiverzity, přirozené funkce krajiny, podpoření resilience
a adaptace na klimatické změny, zkvalitnění ovzduší a zavádění protipovodňových opatření
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Posílení biodiverzity
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-

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně
obnovy a tvorby těchto biotopů

-

Posílení přirozené funkce krajiny, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur

-

Zlepšení vodního režimu krajiny, zvýšení retence vody obnovou přirozeného či přírodě
blízkého stavu krajiny

-

Revitalizace vodních a na vodu vázaných ekosystémů, revitalizace vodních toků, niv
a mokřadů

-

Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření
k omezení úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

-

Protipovodňová ochrana intravilánu a extravilánu

-

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, zlepšení
přirozených rozlivů

-

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití

-

Podpora preventivních protipovodňových opatření

-

Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

-

Využití nejlepších dostupných technologií a postupů, snižující emise znečišťujících látek

Specifický cíl 3.2: Zefektivnit odpadové a vodní hospodářství a nakládání s energiemi
Očekávané přínosy:
❖ Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo i zemědělství
❖ Snížení množství produkovaného odpadu
❖ Zvýšení recyklace odpadů
❖ Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů
❖ Úspora energií u obcí
❖ Lepší a efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energií
❖ Snížení znečištění povrchových vod vypouštěnými odpadními vodami

Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

Zlepšení stavu přírody a krajiny v regionu
MAS

+/-

Zlepšení
stavu
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Indikátor výstupu pro specifický cíl
Počet
projektů
zlepšujících
odpadového hospodářství

MJ

Plánovaná Zdroj informací
hodnota

stav Počet

6

Vlastní šetření

Počet projektů zlepšujících stav vodního počet
hospodářství

5

Vlastní šetření

Počet projektů zlepšujících hospodaření s Počet
energiemi

12

Vlastní šetření

Opatření 3.2.1 – Nakládání s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, rodinných
a bytových domů, včetně projektů realizovaných s využitím EPC

-

Samostatná opatření výměny zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo
elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo
zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

-

Instalace OZE či efektivní ekologicky šetrné zdroje při výstavbě nových objektů –
solární termické, fotovoltaické systémy, instalace systému nuceného větrání
se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo napojení na soustavu zásobování teplem
s vyšším než 50% podílem OZE

-

Podpora výstavby či modernizace stávajících objektů na dosažení pasivního
energetického standarduči nulových domů s přebytkem tepla

-

Modernizace stávajících objektů do nízkoenergetického standardu

Opatření 3.2.2 – Čištění odpadních vod, rozšíření a zkvalitnění zdrojů pitné vody, vč. rozvodů
pitné vody
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
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-

výstavba, modernizace a rozšíření kanalizačních systémů v obcích

-

výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně
výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné
vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě,

-

výstavba, modernizace a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

-

obnova stávajících a vyhledání nových zdrojů pitné vody pro zásobování
obyvatelstva

-

provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem
přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou
vodou

Opatření 3.2.3 – Nakládání s odpady
Příklady některých aktivit naplňujících opatření:
-

Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů

-

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro
sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro
separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)

-

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

-

Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související
infrastruktury

-

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
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2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hiearchie
cílů
2.1.

Integrovanost

Základním integrujícím prvkem této strategie je zaměření na udržitelný rozvoj území, jehož by
mělo být dosahováno uplatněním principů popsaných v předcházejících kapitolách.
S vědomím toho, že potřeba koncentrace omezených zdrojů na omezený počet specifických
cílů je v zásadním rozporu s potřebou řešit jednotlivé problémy v kontextu, byla tato strategie
zpracována asociativním způsobem, který kombinoval participativní komunitní přístup se
zapojením veřejnosti a expertní přístup při zpracování analytických podkladů, facilitaci a finální
kompletaci dokumentu.
Místní aktéři a veřejnost formulovali problémy, potřeby a priority rozvoje území, ve kterém
žijí, pracují a tráví volný čas, experti a zaměstnanci MAS Východní Slovácko, z. s. zajišťovali
výslednou konzistenci strategie.
Asociativní přístup k plánování rozšířil platformu, ve které byly jednotlivé návrhy
konfrontovány se zájmy různých účastníků plánování, a výsledek, který tito účastníci vzali
za svůj, je tudíž vnitřně konzistentní, tj. integrovaný. Účastníci plánování, zastupující veřejnost
i organizace veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru z lokální,
mikroregionální i regionální úrovně navíc v průběhu plánování nastavili solidní základ pro
implementační fázi strategie. Shoda těchto aktérů na finální podobě strategie je příslibem
spolupráce při její realizaci.
Výslednou strategií se táhne několik témat, která průřezově zasahují jednotlivé strategické
cíle, specifické cíle a opatření. Těmito tématy jsou kvalita života a služby, místní ekonomika,
zaměstnanost a životní prostředí. Vzájemné vazby jednotlivých specifických cílů znázorňuje
následující matice.

Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Integrovaný přístup území bude použit pro plánování a realizaci obsahově propojených
a provázaných prioritních os, opatření, rozvojových cílů a aktivit na úrovni MAS.
Do strategického plánování a řízení jsou zapojeni zástupci všech skupin (obce, podnikatelé,
neziskové organizace, občané), které mají vliv na rozvoj území. Zapojení všech relevantních
aktérů do strategického plánování a řízení je důležitým předpokladem pro integrovaný přístup
rozvoje území.
Integrovaný přístup vede k efektivitě strategického plánování a řízení a zároveň umožňuje
efektivnější investování prostředků pro rozvoj území i jednotlivých obcí. Hlavní přínos
integrovaného přístupu spočívá především v provázanosti a synergických efektech
jednotlivých aktivit a opatření. Zároveň přispívá ke spolupráci mezi jednotlivými aktéry
v daném území a jejich partnery s využitím multiplikačního efektu.
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V rámci MAS bude uplatňována věcná (tematická), územní (území vymezené obcemi MAS)
a časová (reálné časové nastavení) provázanost aktivit vycházející ze schválené SCLLD.
SCLLD vymezuje okruh projektů, které budou realizovány v souladu s předem stanovenými cíli,
které jsou součástí návrhové části Strategie. Konkrétní cíle a okruhy projektů vycházejí
z potřeb území, jež byly zjištěny na základě důkladné analýzy území a na základě jednání
s místními aktéry prostřednictvím dotazníkového šetření, internetových stránek MAS
i jednotlivých obcí, ale také na základě přímých setkání s občany a jednotlivými aktéry
(komunitně vedený místní rozvoj).
Součástí Strategie jsou jasně nastavené indikátory na úrovni výstupu, výsledku a dopadu, které
odpovídají potřebám řešeného území. Jeho rozvoj bude řešen realizací individuálních
projektů, ale zejména komunitně vedeným místním rozvojem, který je uplatňován místními
akčními skupinami a bude předcházet duplicitám oproti izolovaně připravovaným
individuálním projektům. MAS zastupuje veřejné i soukromé zájmy, struktura partnerů a jejich
hlasovacích práv je vyvážena. MAS ve své Strategii zohledňuje lokální potřeby a potenciál
území a napomáhá k řízené spolupráci. Koordinační role místních akčních skupin při realizaci
intervencí ve prospěch rozvoje venkova vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké
spolupráce s místními aktéry.
MAS aktivně spolupracuje s ostatními MAS a Národní sítí MAS s cílem přenosu zkušeností
a předávání příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým dopadem.
Strategie MAS je zaměřena na čerpání prostředků z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Pro realizaci
projektů definovaných po komunikaci s místními aktéry budou doplňkově využívány další
dotační programy na úrovni evropské, národní i krajské. Do těchto programů budou
předkládány individuální projekty. Jejich realizace bude probíhat ve spolupráci s MAS.
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2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3
3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
1.1.1
1.2.2
1.3.4 1.4.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.2.1 2.2.2 2.2.3
3.1.1
CLLD 1.1.1
1.1.2
1.2.1
CLLD 1.2.2
1.3.1
1.3.2
1.3.3
CLLD 1.3.4
CLLD 1.4.1
1.4.2
CLLD 2.1.1
CLLD 2.1.2
CLLD 2.1.3
2.1.4
2.1.5
CLLD 2.2.1
CLLD 2.2.2
CLLD 2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
2

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
2
1
2
1
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
0
0

2
1
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1

2
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
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CLLD 3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Legenda: 0 – žádná vazba, 1 – synergie, 2 – výrazná synergie

Tabulka: Integrace opatření SCLLD MAS Východní Slovácko
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

2
2
1
0
0

2
2
2

1
2
1
1

0
2
1
1

0
1
0
0

2.2.

Inovativnost

Základem této strategie je inovativní přístup a hledání nových řešení. Inovativní rysy
nacházíme ve všech oblastech a prioritách. Strategie klade důraz na uplatňování inovací tam,
kde dávají smysl, přinášejí úspory zdrojů (nejen finančních) a efektivní řešení problémů
a napomáhají zajistit udržitelnost dopadů strategie. Při tvorbě strategie byl kladen důraz na
takové inovace, které umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj území s využitím jeho vnitřních
zdrojů a potenciálů. Tento postoj k plánování je sám o sobě inovativní. Určité rysy inovativnosti
přináší i nastavení implementace strategie (způsob hodnocení, atd.).
Inovace jsou uplatnitelné při naplňování všech strategických cílů ve všech strategických
oblastech a většina opatření s inovacemi počítá a preferuje je. Následující přehled přináší
možné inovace v jednotlivých oblastech.
❖ Inovace v oblasti kvalita života a služeb
→ Zavedení spolupráce místních aktérů v oblasti volnočasových aktivit a školských
programů
→ Sdílení zdrojů a infrastruktury ve školství, volnočasové a spolkové činnosti
apod.
→ Výměna informací a spolupráce mezi organizacemi v sociálních službách,
školství, volnočasové a spolkové činnosti apod.
→ Propojení péče a obnovy kulturního dědictví s dopady do oblastí cestovního
ruchu
❖ Inovace v oblasti regionální ekonomika a zaměstnanost
→ Lokální modely podpory uchazečů a zájemců o zaměstnání ve venkovském
prostředí (doplnění činnosti pracovních úřadů, spolupráce místních aktérů)
→ Nové efektivní modely koordinace veřejně prospěšných prací a dalších aktivit
podporujících získávání pracovních návyků a zkušeností
→ Zavádění systematických opatření na místní úrovni ke slaďování rodinného
a profesního života
→ Zavádění sociálního podnikání na venkově
→ Nové modely poradenství a služeb pro podnikatele (podnikatelské inkubátory)
→ Výroba a zavádění místních výrobků a služeb na místní trh
→ Zavádění nových služeb cestovního ruchu, které v území dosud nejsou nabízeny
→ Diverzifikace nezemědělské činnost zemědělských podniků
→ Zavádění nových výrobních programů v zemědělství a lesnictví
→ Využívání stávajících hospodářských objektů na podnikatelské provozovny
❖ Inovace v oblasti životního prostředí
→ Podpora využívání obnovitelných zdrojů energií a šetrného nakládání se zdroji
→ Zavádění nových environmentálních technologií a postupů
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→ Nová a efektivní řešení decentralizovaného čištění odpadních vod
a hospodaření s vodou
→ Spolupráce obcí a fyzických osob v okolí v otázkách snižování vypouštění emisí
do ovzduší
→ Zavádění a rozvoj alternativních forem dopravy a sdílení dopravních prostředků
→ Systémová příprava, regenerace a revitalizace brownfieldů
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2.3.

Hierarchie cílů

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z. s. má celkem 3 klíčové oblasti, k nimž se vztahují strategické cíle, ty
jsou následně rozděleny do 9 podoblastí, k nimž se vztahují specifické cíle. Každá podoblast je následně realizována 2 opatřeními.

Vize
Mise
Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu Strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a Strategický cíl 3: Zvýšit kvalitu
MAS
zaměstnanosti
životního prostředí

Specifický
cíl 1.1:
Zlepšit
dopravu
regionu

Specifický
cíl 1.2:
Rozvíjet
školství

Specifický cíl
1.3.:
Modernizovat
a
rozvíjet
občanskou
vybavenost a
služby
v obcích

Specifický cíl
1.4:
Rozvinout
spolupráci a
partnerství
aktérů
venkova

Specifický cíl 2.1:
Podpořit kvalitu
podnikatelského
prostředí

Specifický cíl 2.2:
Vytvořit podmínky
pro zvýšení
zaměstnanosti

Specifický cíl
2.3: Podpořit
rozvoj
šetrného
cestovního
ruchu

Opatření
CLLD 1.1.1 –
Udržitelná a
bezpečná
doprava
v regionu

Opatření
1.2.1
–
Realizace
Místních
akčních
plánů na
území
MAS,
animace
MAS
území

Opatření 1.3.1
– Zázemí pro
sport, kulturu,
volný
čas,
společenský
život
a
veřejnou
správu

Opatření
CLLD 1.4.1 –
Spolupráce
MAS v rámci
iniciativy
LEADER

Opatření
CLLD
2.1.1 – Investice do
zemědělských
podniků

Opatření CLLD 2.2.1
–
Tvorba
pracovních míst a
flexibilního
podnikání

Opatření 2.3.1
– Rozvoj služeb
v cestovním
ruchu

Specifický cíl 3.1: Specifický cíl
Zlepšit
stav 3.2:
přírody a krajiny
Zefektivnit
odpadové a
vodní
hospodářství
a nakládání s
energiemi
Opatření
CLLD
3.1.1 – Výsadba
dřevin na nelesní
půdě

Opatření
3.2.1
–
Nakládání
s energiemi a
využívání
obnovitelných
zdrojů energie
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Opatření
1.1.2
–
Místní
komunikace
a veřejná
prostranství

Opatření
CLLD 1.2.2
–
Mateřské
školy,
základní
školy
a
neformální
vzdělávání

Opatření 1.3.2
–
Bytová
výstavba
–
individuální i
hromadná

Opatření
1.4.2
–
Spolupráce
mezi aktéry
z různých
sektorů a na
různých
prostorových
úrovních

Opatření
CLLD Opatření CLLD 2.2.2 Opatření 2.3.2
2.1.2 – Zpracování – Sociální podnikání – Rozvoj a
a uvádění na trh – infrastruktura
modernizace
zemědělských
infrastruktury
produktů
v cestovním
ruchu
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Opatření 3.1.2 –
Posílení
biodiverzity,
přirozené funkce
krajiny, podpoření
resilience
a
adaptace
na
klimatické změny,
zkvalitnění
ovzduší
a
zavádění
protipovodňových
opatření

Opatření
3.2.2 – Čištění
odpadních
vod, rozšíření
a zkvalitnění
zdrojů pitné
vody,
vč.
rozvodů pitné
vody
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Opatření 1.3.3
–
Infrastruktura
technická,
technologická
, bezpečnostní

Opatření
CLLD
2.1.3 – Podpora
investic na založení
nebo
rozvoj
nezemědělských
činností

Opatření CLLD 2.2.3
– Aktivity rozvíjející
prorodinná
opatření

Opatření CLLD
1.3.4 – Zázemí
a
rozvoj
sociálních
služeb
a
sociálního
bydlení

Opatření 2.1.4 – Opatření 2.2.4 –
Zvýšení
nabídky Zvýšení
ploch
pro uplatnitelnosti
podnikání
ekonomicky
aktivního
obyvatelstva
Opatření 2.2.5 –
Sociální podnikání –
podpora provozu

Opatření 2.1.5 –
Zvýšení
konkurenceschopn
osti
lesního
hospodářství
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Opatření 2.3.3
– Obnova a
rozvoj
kulturního
dědictví
a
tradic

Opatření
3.2.3
Nakládání
odpady

–
s
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3. Vazba na strategické dokumenty
Území MAS se bezesporu také dotýkají strategické dokumenty vyšších hierarchických úrovní,
a to jak strategie pro Zlínský kraj, tak i dokumenty zpracované pro území celé České republiky,
které se promítají i do strategie. Konkrétní navázání na Specifické cíle naší strategie CLLD
a strategických dokumentů je obsaženo ve strategické části Vazba na jiné strategické
dokumenty.
Aktuální strategické dokumenty evropského a celorepublikového významu:
•

Evropa 2020

•

Územní agenda EU 2020

•

Strategie regionálního rozvoje 2014-2020

•

Politika územního rozvoje České republiky

•

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

•

Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+

•

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017

•

Národní inovační strategie ČR 2012 - 2020

•

Státní energetická koncepce ČR 2010-2030

•

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020

•

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 - 2020

•

Strategie celoživotního učení ČR 2007 - 2015

•

Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské
politiky EU po roce 2013

Pro vhodné nastavení strategické části SCLLD MAS Východní Slovácko je důležité, aby byla
provázaná s dalšími strategickými dokumenty týkajícími se území MAS (na úrovni národní,
krajské i lokální). V této kapitole jsou tedy hodnoceny klíčové národní a krajské dokumenty
a dokument svazku obcí Východní Slovácko. Mikroregion Bílé Karpaty a jednotlivé obce své
strategické dokumenty zpracované nemají.
Sledovány jsou vazby těchto dokumentů:

1

•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

•

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-20201

•

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016

Ve verzi 2.0 z roku 2013.
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•

Strategický rozvojový plán mikroregionu Východní Slovácko (2006)

Vazby strategických dokumentů na priority a specifické cíle SCLLD MAS Východní Slovácko
Strategický cíl 1
Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
SC 1.1: Zlepšit dopravu regionu
SC 1.2: Rozvíjet školství
SC 1.3: Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a
služby v obcích
SC 1.4.Rozvinout spolupráci a partnerství aktérů venkova
Strategický cíl 2
Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
SC 2.1: Podpořit kvalitu podnikatelského prostředí
SC 2.2: Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
SC 2.3: Podpořit rozvoj šetrného cestovního ruchu
Strategický cíl 3
Zvýšit kvalitu životního prostředí
SC 3.1: Zlepšit stav přírody a krajiny
SC 3.2: Zefektivnit odpadové a vodní hospodářství a
nakládání s energiemi

SRR

SRZK

PROÚZK SRPVS

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pozn.: SRR – Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020; SRZK – Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020;
PROÚZK – Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016; SRPVS – Strategický rozvojový plán
mikroregionu Východní Slovácko.

Priority a specifické cíle MAS Východní Slovácko se nejvíce shodují s návrhovými částmi
Strategie a Programu rozvoje Zlínského kraje (promítají se tam téměř všechny specifické cíle,
s výjimkou sociálního bydlení a oblasti spolupráce). Velmi dobře je strategická část navázána
i na Strategii regionálního rozvoje ČR, která se však příliš nevěnuje neziskovým organizacím,
památkám, zemědělství a lesnictví a plochám pro podnikání. Dobrá je i vazba
na mikroregionální strategii, v níž však nejsou zmíněny neziskové organizace, inovace
v podnikání, uplatnitelnost absolventů, moderní technologie ve veřejné správě a sociální
oblast.
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4. Akční plán
Akční plán MAS Východní Slovácko využívá integrovaný nástroj CLLD u čtyř operačních
programů. Projekty realizované prostřednictvím tohoto akčního plánu jsou označovány jako
integrované projekty. Akční plán je tedy tvořen programovými rámci, a to k následujícím
programům:
• Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu – složen ze čtyř
opatření;
•

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost – složen ze dvou opatření;

•
•

Programový rámec Programu rozvoje venkova – složen ze čtyř fichí;
Programový rámec Operačního programu Životní prostředí – složen z jednoho
opatření.
Programové rámce, z nichž je tvořen akční plán, obsahují definice konkrétních opatření CLLD
(resp. fiche v PRV) pro naplnění stanovených cílů strategie MAS. Struktura rámců je odvozena
od závazných dokumentů MMR a řídicích orgánů. Na programové rámce navazuje finanční
plán a analýza rizik (přílohy 1 a 4).
Očekává se, že část projektů budou rovněž projekty využívající princip spolupráce – zejména
projekty přeshraničí spolupráce a projekty spolupráce v rámci PRV.
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PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU
Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) vychází z
předpokládané alokace 49 759,2 tis. Kč (na SC 4. 1.).
Programový rámec IROP je tvořen 4 opatřeními SCLLD, která byla vybrána po projednání s
místními aktéry jako prioritní pro řešení prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
Rozdělení alokace na opatření:
Opatření:

Rozdělení prostředků
(mil Kč)

Opatření CLLD 1.1.1 – Udržitelná a bezpečná doprava v regionu

22,8890

Opatření CLLD 1.3.4 – Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního 2,4880
bydlení
Opatření CLLD 2.2.2 – Sociální podnikání – infrastruktura

0,9952

Opatření CLLD 1.2.2 – Mateřské školy, základní školy a neformální 23,3870
vzdělávání

Vazba vybraných opatření na IROP:
Prioritní osa 4:Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita 9d:Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního
rozvoje
Specifický cíl 4.1:Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a akvizice místního potenciálu
Opatření programového rámce jsou v souladu s doporučenými aktivitami pro podporu území
z IROP.
prostřednictvím CLLD, tj. Prioritní osou 4 určenou pro financování opatření vyplývajících
ze strategií komunitně vedeného místního rozvoje, SC 4.1.
Cílem SC 4.1 IROP je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na území MAS a přispěly
k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské
vybavenosti ve venkovských oblastech.
Vybraná opatření programového rámce podporují aktivity ze specifických cílů IROP:
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
39

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, z.s.
Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČO: 27015777
DIČ: CZ27015777
Budou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD a současně jsou v souladu
s věcným a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP.
Vybrané aktivity obsahují monitorovací indikátory uvedené ve specifických cílech IROP
a přispívají k jejich naplňování. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty jednotlivých
opatření byly stanoveny na základě parametrů plánovaných aktivit a srovnání s nastavenými
cílovými hodnotami v příslušných specifických cílech IROP.

Opatření CLLD 1.1.1 - Udržitelná a bezpečná doprava v regionu
Specifický cíl
strategie:

Zlepšit dopravu regionu

Název opatření:

1.1.1 - Udržitelná a bezpečná doprava v regionu

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP 1.2 Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy

Popis opatření:

Cíl opatření: Přispět k odstranění bezpečnostních rizik v dopravě
v obcích MAS Východní Slovácko
Cílem opatření je budování kvalitní dopravní infrastruktury, která je
funkční, bezpečná a vytváří ekonomické podmínky pro přemisťování
osob. Toto vyplývá z analytické části, ve které jsou uvedeny následující
potřeby:
Zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy, místních komunikací, pěších
komunikací a zázemí pro hromadnou dopravu (analytická část, str. 73)
Opatření věnuje zvláštní pozornost návaznosti různých druhů dopravy
a také vymezování ploch nezbytných pro veřejnou dopravu,
umožňující účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení,
veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Doplňkově musí být také dopravní infrastruktura a
jednotlivé její prvky ohleduplné k životnímu prostředí, ve kterém
žijeme.
Dalším dílčím cílem opatření je zaměření na nemotorovou dopravu,
a to vytvářením podmínek pro veřejnou, či pěší dopravu. Naplněním
tohoto opatření dojde k poklesu využívání individuální automobilové
dopravy, snížení dopravních nehod, nárůstu přepravních výkonů
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hromadné dopravy a alternativních způsobů přepravy a ke snížení
ekologické zátěže.
Typy projektů:

Projekty budou zaměřeny na témata:
•

Bezpečnost
o Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace
o rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy
o rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo
lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace
a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Příjemci podpory:

•
•
•
•

Minimální a
maximální hranice
výše:

•

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

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

kraje
obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo
dobrovolnými svazky obcí,
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.

ID

Indikátory výstupu

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě

ID

Indikátory výsledku

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě
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Opatření CLLD 1.3.4 - Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Specifický cíl
strategie:

Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích

Název opatření:

1.3.4 -Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.1 Zvýšení
kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Popis opatření:

Z analytické části (viz Analýza problémů a potřeb: PP 18, RPP 16, RPP
17, str. 74) vyplývá, že oblast sociálních služeb a sociálního bydlení
není v sledované oblasti optimální. Cílem opatření je proto rozšíření,
modernizace materiálně – technické základny stávajících sociálních
služeb, dále budování, modernizace či stavební úpravy infastruktury
pro kvalitní poskytování sociálních služeb a doprovodných programů,
které souvisí s problematikou sociálního vyloučení.
Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatření jsou zaměřeny na služby
terénního a ambulantního charakteru, k deinstitucionalizaci
a ke službám pobytového charakteru odpovídající současným
principům sociálního začleňování.
Dílčím cílem opatření je budování sociálního bydlení, plnící
preventivní funkci při ztrátě bydlení a pokrývající potřeby domácností
ocitající se v bytové nouzi.
Sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních
službách č.108/2006 Sb. Budování a rekonstrukce prostor pro
poskytování jiných sociálních služeb než definovaných tímto zákonem
nelze v IROP podpořit.

Typy projektů:

•

•

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
o Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálnětechnické základny stávajících služeb sociální práce
s cílovými skupinami. Tedy rekonstrukce a vybavení
stávajících prostor nebo výstavba a nákup objektů
a vybudování zázemí pro terénní služby.
Sociální bydlení
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o Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
a pořízení nezbytného základního vybavení.
o Změnou SCLLD k datu 13. 12. 2018, bylo na základě
komunitního projednání rozhodnuto, že aktivita
Sociální bydlení nebude dále v rámci SCLLD
realizována, a to z důvodu změny potřeb aktérů v
území.
Příjemci podpory:

Typy příjemců – sociální služby
•
•

Nestátní neziskové organizace
Organizační
složky
státu,
příspěvkové
organizace
organizačních složek státu
• Kraje
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji
• Obce
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Dobrovolné svazky obcí
• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Církve
• Církevní organizace
Typy příjemců – sociální bydlení
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

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

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

55301

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
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ID

Indikátory výsledku

67510

Kapacita služeb a sociální práce

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

55320

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

Opatření CLLD 2.2.2 - Sociální podnikání – infrastruktura
Specifický cíl
strategie:

Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti

Název opatření:

2.2.2 - Sociální podnikání – infrastruktura

Vazba
na Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
specifický cíl IROP: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.2. Vznik
nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Popis opatření:

Změnou SCLLD k datu 13. 12. 2018, bylo na základě komunitního
projednání rozhodnuto, že daná aktivita nebude dále v rámci SCLLD
realizována, a to z důvodu změny potřeb aktérů v území.
Cílem opatření je rozvoj sociálního podnikání, které přispívá k řešení
nepříznivé situaci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených osob. Toto vyplývá ze socioekonomické analýzy (str. 42;
Analýza problémů a potřeb: RPP 20). K dané skupině osob patří
zejména osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se
zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové.
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. V rámci tohoto
opatření jsou podporovány aktivity vedoucí ke vzniku nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a rozšiřování
kapacit a inovativních řešení ve stávajících sociálních podnicích,
zároveň je cílem opatření snížení nezaměstnanosti sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob.

Typy projektů:

• Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
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o Vznik a rozvoj sociálních podniků: nová
výstavba, nákup objektů, stavební úpravy,
nákup zařízení a vybavení, které vytvoří
podmínky pro sociální podnikání
Příjemci podpory:

Typy příjemců
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby samostatně výdělečně činné
Malé a střední podniky
Obce
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

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

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

10000

Počet podniků pobírajících podporu

10102

Počet podniků pobírající granty

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře
podniků (granty)

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

ID

Indikátory výsledku

10411

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
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Opatření CLLD 1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální
vzdělávání
Specifický cíl
strategie:

Rozvíjet školství

Název opatření:

1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Popis opatření:

Opatření bylo stanoveno na základě analýzy potřeb (viz Analýza
problémů a potřeb: RPP8, RPP9, RPP10, RPP13). Cílem opatření jsou
investice do staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích
zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na
realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro
zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v
oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl
zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání
mládeže.
Jednou z aktivit naplňující cíl opatření je také podpora rozšiřování
kapacit, či rekonstrukce zařízení pro předškolní zařízení zejména
v oblastech, kde je kapacita těchto zařízení nedostatečná.

Typy projektů:

•

•

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání –
mateřských škol
o Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové
infrastruktury včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí,
o rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.,
o nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
o pořízení kompenzačních pomůcek.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách
o Rekonstrukce
a
stavební
úpravy
stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
o pořízení kompenzačních pomůcek,
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o zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
•

Příjemci podpory:

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže
o Rekonstrukce
a
stavební
úpravy
stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o pořízení kompenzačních pomůcek

Typy příjemců
•

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
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

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

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

ID

Indikátory výsledku

50020

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

50030

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
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PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Programový rámec Programu rozvoje venkova vychází z předpokládané alokace 16 573,34 tis.
Kč (19.2.1 tj. projekty konečných žadatelů) a 790,67 tis. Kč (19.3.1 tj. projekty spolupráce
MAS). Je tvořen 4 fichemi, z nichž jedna je určena pro projekty spolupráce místních akčních
skupin.
Rozdělení alokace na fiche:
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Fiche 4: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

10 773 330 Kč
661 340 Kč
5 138 670 Kč
790 670 Kč

Pomocí programového rámce by mělo docházet k posílení identifikovaných silných stránek
území, a to tradice hospodaření i v méně příznivých oblastech, atraktivní a pestrá kulturní
krajina s relativně zachovalým životním prostředím a dostatečný potenciál zemědělské půdy
a pracovních sil pro zemědělství a ke zmírnění slabých stránek území, tj. vysoký podíl
intenzivního zemědělství v ekonomicky i environmentálně méně příhodných podmínkách
a převažující nízká rentabilita a přidaná hodnota místního hospodářství a jeho struktura, nízká
produktivita práce a mnohdy zastaralé technické a technologické vybavení. Příležitostmi,
na které je vhodné reagovat rozvojem místní produkce, je zájem o zdravý životní styl, o kvalitní
a bezpečné potraviny a o místní výrobky a služby. Významnou příležitosti je rovněž existence
zdrojů informací o příkladech dobré praxe v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a rozvíjející
se spolupráce mezi různými venkovskými oblastmi (provázanost specifických cílů
s analytickými poznatky viz příloha č. 10).
Výchozí stav a zdůvodnění
Hospodářství na území MAS Východní Slovácko se silně orientuje na sítě externích odběratelů,
v případě nejvýznamnějších producentů takřka výhradně. Potenciál místních výrobků a služeb
s vyšší přidanou hodnotou, které by našly uplatnění u místních odběratelů, koncových
spotřebitelů či návštěvníků a turistů, je silně poddimenzovaný. V rozvoji místní produkce
a v poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou, které naleznou svého koncového uživatele
přímo v území MAS, se skrývá dosud téměř nevyužívaný potenciál.
Území MAS Východní Slovácko nabízí výborné podmínky pro letní i zimní rekreaci i poznávací
turistiku zaměřenou na přírodní i kulturně-historické zajímavosti. Ve srovnání s konkurenčními
oblastmi je však území výrazně limitováno nedostatečně rozvinutou turistickou
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a volnočasovou infrastrukturou, která zaostává jak rozsahem, tak kvalitou nabízených služeb.
Potenciál spolupráce jednotlivých poskytovatelů, tvorby integrovaných turistických balíčků
a cíleného marketingu prozatím zůstává nevyužit.
Zemědělství je silně orientováno na základní produkci, tj. pěstování plodin a chov zvířat.
Primární produkty jsou často dále prodávány do velkoobchodní sítě bez zpracování. A přitom
jejich další zpracování a uvádění na trh zvyšuje přidanou hodnotu zemědělské produkce
a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnost zemědělství. Potenciál dalšího zpracování
zemědělských produktů, výroby potravin a krmiv a jejich uvádění na trh (zejména lokální)
v území existuje a je vhodné ho podpořit.
Zemědělství se výrazně orientuje na živočišnou výrobu, v níže položených částech území
na smíšenou. Výrobní programy jsou často jednostranně orientovány a silně ovlivněny
dotačními intervencemi. Rozvoj výrobních programů je často ovlivněn vlastnickou strukturou
a nájemními vztahy k obhospodařované půdě. Problémem je rovněž zastaralost části budov,
zařízení a vybavení a s tím související vysoké výrobní náklady, nízká účinnost využívání
výrobních faktorů a omezený potenciál změny výrobních programů.
Metoda LEADER má v regionu MAS Východní Slovácko dlouholetou tradici. Institucionálně
a formálně se uplatňování metody LEADER váže na založení místní akční skupiny. Počátky
spolupráce však sahají již do druhé poloviny devadesátých let minulého století, kdy vznikaly
první svazky obcí a objevovaly se první projekty založené na spolupráci veřejného,
soukromého podnikatelského a neziskového sektoru. Realizovány byly také četné projekty
přeshraniční spolupráce. Na úrovni místní akční skupiny se princip spolupráce uplatňoval
zejména v rovině vzájemné výměny zkušeností s jinými místními akčními skupinami.
Spolupráce při realizaci konkrétních rozvojových projektů nebyla místní akční skupinou
ve větší míře dosud využívána, ačkoli zkušenosti z jiných místních akčních skupin naznačují, že
při vhodném nastavení projektu lze prostřednictvím spolupráce mezi místními akčními
skupinami vyřešit řadu významných problémů a potřeb území. Navržená témata vzájemné
spolupráce místních akčních skupin vychází z průniku cílů SCLLD naši místní akční skupiny
a místních akčních skupin, které projevily zájem o spolupráci.
Z důvodu omezené alokace na daný programový rámec místní aktéři na základě výsledků
socioekonomické analýzy a SWOT analýzy, výsledků zapojení veřejnosti, průzkumu
absorpčních kapacit rozhodli, že podpora v programovém rámci bude směřovat k naplnění
strategického cíle Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství.
Důraz bude kladen především na aktivity využívající místní zdroje ve prospěch místních
společenství a na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Ostatní témata podporována v Programu
rozvoje venkova budou řešena individuálními projekty. MAS Východní Slovácko, z. s. (zejména
prostřednictvím svých orgánů a členů) bude v rámci svých dalších činností bude tyto projekty
iniciovat a rozvíjet absorpční kapacitu v této oblasti. V případě navýšení alokace, změně
pravidel programu či doporučení vzešlých z mid-term evaluace může dojít ke změnám
nastavení programových rámců (alokace, indikátorů, aktivit, fichí) a strategie.
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MAS eviduje v absorpční kapacitě zájem o fichi zaměřenou na lesnictví, nicméně potenciální
projekty výrazně překračují stanovenou alokaci MAS, jsou tedy finančně náročné, proto
programový výbor rozhodl, že daná fiche by nebyla v tomto rozsahu efektivní. Doporučila
budoucí realizaci prostřednictvím Programu rozvoje venkova mimo metodu CLLD.

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
PRV
Stručný
popis Fiche

Vymezení
Fiche

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

Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
Vazba na cíle ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1Podpořit
SCLLD
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.1 Investice do
zemědělských podniků
Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející potřeb území)

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

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od
50 tis. Kč do 5 mil. Kč.
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Preferenční kritéria

1. Princip zaměstnanost

(pro účely 19.2.1 se jedná V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním
o principy pro stanovení vlivem na zaměstnanost.
preferenčních kritérií)
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají
k naplňování finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou
dobou realizace.
4. Princip podpory malého a střední podnikání
Bodově zvýhodněny budou projekty, jejichž realizátor je mikro,
malým, nebo středním podnikem.
5. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
6. Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.
Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 3
(r.2018)
cílová hodnota

6

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 0
(r.2018)
cílová hodnota

2
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Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

Vazba na článek Nařízení Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
PRV
Stručný
popis Fiche

Vymezení
Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování,
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou
produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může
být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora
přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek
zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A
Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším
začleněním
do
zemědělskopotravinářského
řetězce
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů
a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů
a mezioborových organizací.

Vazba
na Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
cíle SCLLD
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1 Podpořit
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.2. Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející
z
potřeb
území)

V souladu s SCLLD budou podporovány projekty související
se zpracováním a uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh a zkracováním dodavatelských řetězců apod.
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
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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
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

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od
50 tis. Kč do 5 mil. Kč.

Preferenční kritéria

1. Princip zaměstnanost

(pro účely 19.2.1 se jedná V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním
o principy pro stanovení vlivem na zaměstnanost.
preferenčních kritérií)
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají
k naplňování finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou
dobou realizace.
4. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
5. Princip partnerství
U projektů bude zohledněno zapojení partnerů v přípravné i
realizační fázi
Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 0
(r.2018)
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cílová hodnota

1

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 0
(r.2018)
cílová hodnota

0

Název Fiche

Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Vazba na článek Nařízení Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
PRV
Stručný
popis Fiche

Vymezení
Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá
k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování,
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A
Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků
a pracovních míst.

Vazba na cíle Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
SCLLD
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1 Podpořit
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.3 Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli,
v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014,
a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků
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vycházející
území)

z

potřeb a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou
skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod
a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami
ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování
a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti
s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické
činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny
81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění
produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně
v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy
o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené
v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování
a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od
50 tis. Kč do 5 mil. Kč.

Preferenční kritéria

1. Princip zaměstnanost

(pro účely 19.2.1 se jedná V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním
o principy pro stanovení vlivem na zaměstnanost.
preferenčních kritérií)
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají
k naplňování finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou
dobou realizace.
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4. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
5. Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.
Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 4
(r.2018)
cílová hodnota

10

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term 0
(r.2018)
cílová hodnota

1

Název Fiche

Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

Vazba na článek Nařízení Článek 44
PRV
Stručný popis Fiche se zaměřuje na projekty spolupráce místních akčních
Fiche
skupin (případně jinými partnerstvími). Projekty budou
vykazovat hodnotu přidanou spolupráci. Výstupy projektu bez
této spolupráce by v takové podobě nevznikly.

Vymezení
Vazba na cíle Fiche navazuje na strategický cíl 1 Zvýšit kvalitu života a služeb
Fiche
SCLLD
v regionu MAS, specifický cíl 1.4: Rozvinout spolupráci
a partnerství aktérů venkova, Opatření CLLD 1.4.1 –
Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Tematicky fiche
navazuje průřezově na většinu specifických cílů SCLLD.
Oblasti podpory

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů
spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci
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(Popis
podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející
z
potřeb
území)

projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační,
vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou
řešena v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je
možné realizovat pouze následující výdaje:
•

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

•

investice související se vzdělávacími aktivitami,

•

investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu,
že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace,
brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze
takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti
projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je
i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS
musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu.
Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS
na realizaci projektů spolupráce.
Na základě předchozího odstavce MAS plánuje realizovat
projekty:
Modernizace a rozvoj informačních center s cílem
rozšíření poskytovaných služeb o partnerská území
konference, výstavy, festivaly, přenosy příkladů dobré
praxe se zaměřením na propagaci a zachování tradic, folklóru,
starých zvyků, obyčejů
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;
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b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na
jiném než venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU.
Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od
50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)
do 5 mil. Kč (resp. dle výše alokace MAS).
Indikátory výstupu:

Číslo:

92501

Název:

Celkové veřejné výdaje

Hodnota:

29 232 Euro

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU
ZAMĚSTNANOST
Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (dále „OPZ“ nebo „OP
Zaměstnanost“) vychází předpokládané alokace 13 819 tis. Kč a je tvořen dvěma opatřeními,
která budou z této alokace financována. Uvedená alokace vychází z horního limitu daného
řídícím orgánem. Pomocí programového rámce by mělo docházet ke zmírnění slabých stránek
území, kterými jsou nezaměstnanost, její negativní struktura a nedostatek pracovních
příležitostí pro osoby se znevýhodněním na jedné straně a nedostatek kvalifikovaných a
motivovaných pracovních sil (zaměstnaných i podnikajících) na druhé straně. Programový
rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení: růst rozdílů v životní
úrovni a sociální vyloučení osob se sociálním či zdravotním znevýhodněním a změny v životním
stylu a nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, závislosti, kriminalita apod.). Příležitostí, na
kterou je vhodné reagovat rozvojem služeb a prorodinných aktivit, je zájem o bydlení na
venkově v zázemí okolních měst ze strany rodin s malými dětmi (provázanost specifických cílů
s analytickými poznatky viz příloha č. 10).
Z důvodu omezené alokace na daný programový rámec místní aktéři na základě výsledků
socioekonomické analýzy a SWOT analýzy, výsledků zapojení veřejnosti a průzkumu
absorpčních kapacit rozhodli, že podpora v programovém rámci bude směřovat na dvě
opatření. V případě navýšení alokace, změně pravidel programu či doporučení vzešlých z midterm evaluace může dojít ke změnám nastavení programových rámců (alokace, indikátorů,
aktivit, opatření) a strategie.
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Rozdělení alokace na opatření:
❖ Tvorba pracovních míst a flexibilního zaměstnání
❖ Aktivity rozvíjející prorodinná opatření

10 208 000 Kč
3 611 000 Kč

Téma: zaměstnanost, prorodinná opatření, sociální podnikání

Specifický cíl SCLLD: 2.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
Opatření SCLLD: 2.2.1 Tvorba pracovních míst a flexibilního zaměstnání

A) Popis vazby
opatření na specifický
cíl 2.3.1 OPZ

B) Popis cíle opatření

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je
v souladu s aktivitami:
➢ Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální
úrovni.
➢ Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení
lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních
zaměstnavatelů
Míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných) se v MAS
Východní Slovácko dlouhodobě pohybuje pod průměrem
Zlínského kraje a je srovnatelná s hodnotami za celou Českou
republiku. Přesto místní aktéři i veřejnost považují řešení
nezaměstnanosti za prioritu, zvláště s ohledem na skupiny
znevýhodněné na trhu práce. Nezaměstnanost, její negativní
struktura a nedostatek pracovních příležitostí pro kvalifikované
specializované pracovní síly nebo osoby se znevýhodněním
a nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil
(zaměstnaných i podnikajících) pro rozvoj hospodářství
v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou je vnímáno jako významná
slabá stránka MAS Východní Slovácko. V této souvislosti
nezanedbatelným ohrožením je migrace mladých, kvalifikovaných
a jinak perspektivních obyvatel do měst, zejména z periferních
obcí či nárůst počtu nezaměstnaných vlivem ztráty ekonomické
konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu.
Navrhované opatření má na místní úrovni doplňovat činnost
úřadů práce, které nemají dostatečné povědomí o místních
poměrech, podpořit využívání nástrojů na podporu
zaměstnanosti, rozvinout spolupráci místních aktérů v oblasti
zaměstnanosti, přiblížit pomoc nezaměstnaným a dalším osobám
(vč. neaktivních), podpořit flexibilní formy zaměstnání, usnadnit
získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě
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nezaměstnaným, absolventům, tak dalším znevýhodněným
skupinám nezaměstnaných.
V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména
pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy
v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb
a programů bude řešeno realizací navazujících individuálních
projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí
a další místních aktérů.
Vazba na opatření SCLLD:
Opatření navazuje na opatření SCLLD 2.2.3 Aktivity rozvíjející
prorodinná opatření. Flexibilní zaměstnání umožňuje postupné
zapojení rodičů (osob) pečujících o malé děti do pracovního
procesu.
Existuje vazba na opatření mimo operační programy 2.2.4 Zvýšení
uplatnitelnosti ekonomicky aktivního obyvatelstva na trhu práce,
a to prostřednictvím podpory zaměstnanosti rodičů (pečujících
osob) s malými dětmi.

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

Toto opatření synergicky navazuje na opatření 2.2.5, které si klade
za cíl rozvoj sociálního podnikání a zaměstnávání osob
ohrožených sociálním vyloučením.
Analogicky opatření navazuje na opatření SCLLD 2.2.2.
Vazba na specifické cíle operačních programů
OPZ 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce – vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění
cílových skupin na otevřeném trhu práce i další aktivity opatření 1
PRV 17 1 a) Investice do zemědělských podniků – vazba zahrnuje
aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění cílových skupin na
otevřeném trhu práce
PRV 17 1 b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
– vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění
cílových skupin na otevřeném trhu práce
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PRV 19 1 b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností – vazba zahrnuje aktivity Tvorba
pracovních míst, Uplatnění cílových skupin na otevřeném trhu
práce

D) Priorizace
navrhovaných
opatření

E) Časový
harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

F) Popis možných
zaměření projektů

IROP prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu – vazba na opatření 2 Sociální začleňování a služby,
aktivita Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
a) Opatření financovaná z alokované částky

Opatření bude realizováno od 01/2017 do 6/2023 s akcentem na
plnění stanovených cílů ke konci období.
Harmonogram plánovaných výzev MAS vychází z finančního plánu
SCLLD, plánované roky vyhlášení: 2017 (přepokládaný objem
alokace 2 940 tis. Kč; čerpání prostředků v letech 2018, 2019),
2018 (přepokládaný objem alokace 2 940 tis. Kč), 2019
(přepokládaný objem alokace 2 940 tis. Kč), 2020 (přepokládaný
objem alokace 1 387 tis. Kč; čerpání prostředků v letech 2020,
2021). Věcné zdůvodnění: harmonogram vychází z absorpční
kapacity a z evidovaného zájmu žadatelů a připraveností jejich
projektů.
V rámci opatření budou podporovány zejména následující
aktivity:
− podpora vytváření nových pracovních míst,
− podpora umístnění na uvolněná pracovní místa,
− podpora flexibilních forem zaměstnání,
− podpora zahájení podnikatelské činnosti,
− podpora zaměstnanců.

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání), zájemci o zaměstnání (osoby zařazené
G) Podporované cílové ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání), neaktivní osoby –
skupiny
osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti)
ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč
o zaměstnání), osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací
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hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než
5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby
s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující
o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních
menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí), osoby jinak
znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby před propuštěním z
VTOS a propuštěné z VTOS, osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené, osoby s kumulací hendikepů na
trhu práce, osoby se zdravotním postižením, osoby
s kombinovanými diagnózami, osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly
zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává
návrat na trh práce), osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené. Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě
specifikován.

H) Typy příjemců
podpory

I) Absorpční kapacita
MAS

Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji,
dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací
a poradenské instituce, školy a školská zařízení, příspěvkové
organizace, obchodní korporace, profesní a podnikatelská
sdružení, sociální partneři, OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých
aktivit.
Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se
otázkami zaměstnanosti působí většinou v okolních velkých
městech. Pouze část z nich v minulosti realizovala projekty
s dopadem na východní Slovácko (většinou jako součást většího
území). V posledních dvou letech se zájem těchto organizací
o venkovské prostředí zvětšuje (což je patrné i ze zapojení jejich
zástupců do přípravy tohoto dokumentu). Téma zaměstnanosti se
stává důležité i pro část obcí, což bylo patrné i při realizaci
projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, v rámci kterého vznikly
iniciativy, které mají snahu problém zaměstnanosti řešit na lokální
úrovni.
MAS identifikuje min. 6 zaměstnavatelů schopných realizovat
projekty na podporu cílové skupiny (Technické služby Uherský
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J) Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

K) Principy pro určení
preferenčních kritérií

Brod, služby obce Korytná, obce Suchá Loz, Rumpold UH, Slovácké
strojírny, Emit CZ).
Udržitelný rozvoj
Vliv je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv je neutrální.
Rovnost žen a můžu
Vliv je neutrální.
Preferovány budou projekty s dopadem na více obcí, či jejich částí
na území MAS.
Preferenční kritéria budou ustanovena až v konkrétní výzvě MAS.

L) Maximální a
minimální hranice
celkových způsobilých
výdajů

M) Klíčové projekty

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
bude stanovena výzvou MAS Východní Slovácko na základě
specifických podmínek OPZ.

MAS Východní Slovácko nepřipravuje klíčové projekty pro dané
opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se může objevit v
průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu
strategie.

Pro dané opatření jsou stanoveny následující indikátory. Výběr
indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly stanoveny odborným
odhadem vycházející z parametrů plánovaných aktivit, srovnáním
N) Indikátory výsledků s nastavenými cílovými hodnotami v příslušném specifickém cíli
OPZ. Výchozí hodnoty výsledkových indikátorů byly stanoveny na
a výstupů
nulové hodnotě při použití obdobného postupu zjišťování, který
byl použít v Operačním programu Zaměstnanost.

Kód a název indikátorů

Typ
indikátorů

62800 – Znevýhodnění účastníci, Výsledek
kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání,
jsou
v procesu
vzdělávání/
odborné
přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnání, a to i OSVČ
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50130 – Počet osob pracujících Výsledek
v rámci flexibilních forem práce

Osoby

0

10

60000 – Celkový počet účastníků

Osoby

0
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50105 – Počet zaměstnavatelů, kteří Výstup
podporují flexibilní formy práce

Podniky

0

10

62600 - Účastníci, kteří získali Výsledek
kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

0

53

62700 - Účastníci zaměstnání po Výsledek
ukončení své účasti, včetně OSVČ

Osoby

0

20

62900 - Účastníci zaměstnání 6 Výsledek
měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Osoby

0

33

63100 - Účastníci ve věku nad 54 let Výsledek
zaměstnání 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

Osoby

0

6

63200 - Znevýhodnění účastníci ve Výsledek
věku nad 54 let zaměstnání 6 měsíců
po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Osoby

0

6

Výstup

Opatření SCLLD: 2.2.3 Aktivity rozvíjející prorodinná opatření
Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je
v souladu s aktivitami:
A)
Popis
vazby
➢ Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na
opatření na specifický
místní úrovni
cíl 2.3.1 OPZ
➢ Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení
lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních
zaměstnavatelů

B) Popis cíle opatření

Místní aktéři chápou rodinu jako základní kámen místního
společenství, který podmiňuje její rozvoj a prosperitu. V tomto
kontextu jsou ženy vnímány jako pečovatelky o děti (či jiné závislé
osoby) a o domácnost. Ovšem ženy v současné době plní i úlohu
živitelek a musí slaďovat rodinný a profesní (pracovní) život, tak
aby mohly plnit obě role. A právě na venkově (Východní Slovácko
není výjimkou) vznikají problémy s dostupnosti potřebných služeb
pro rodinu a péči o děti (vnímaným problémem je péče o dítě
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mimo provozní hodiny mateřských škol, školních družin či klubů
a dále v době prázdnin). Významnou úlohu sehrává i pokračující
proces posouvání úlohy muže v rodině a domácnosti a z toho
důvodu je toto opatření směrováno i k mužům a je genderově
neutrální.
V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména
pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy
v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb
a programů bude řešeno realizací navazujících individuálních
projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí
a další místních aktérů.
Vazba na opatření SCLLD:
Prorodinná opatření v kontextu programového rámce mají za cíl
usnadňovat rodičům nezaopatřených dětí vstup a setrvání na trhu
práce. Proto s touto oblastí souvisí opatření týkající se
zaměstnanosti a také rozvoje podniků. Konkrétně se jedná
o opatření SCLLD 2.2.1.

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

Existuje vazba na opatření mimo operační programy 2.2.4 Zvýšení
uplatnitelnosti ekonomicky aktivního obyvatelstva na trhu práce,
a to prostřednictvím podpory zaměstnanosti rodičů (pečujících
osob) s malými dětmi.
Opatření je také provázáno s opatřením SCLLD 2.2.2 a opatřením
2.2.5, tím, že podporuje zaměstnance sociálních podniků nejen
vytvořením pracovních příležitostí, ale také vytvoření příležitosti
aktivně pracovat také v době prázdnin či v době péče o děti do tří
let.
Vazba na specifické cíle operačních programů
OPZ 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce – vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění
cílových skupin na otevřeném trhu práce i další aktivity opatření 1
PRV 17 1 a) Investice do zemědělských podniků – vazba zahrnuje
aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění cílových skupin na
otevřeném trhu práce
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PRV 17 1 b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
– vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění
cílových skupin na otevřeném trhu práce
PRV 19 1 b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností – vazba zahrnuje aktivity Tvorba
pracovních míst, Uplatnění cílových skupin na otevřeném trhu
práce
IROP prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu – vazba na opatření 2 Sociální začleňování a služby,
aktivita Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
D) Priorizace
navrhovaných
opatření

b) Opatření financovaná z alokované částky.
Opatření bude realizováno v případně navýšení alokace od
01/2017 do 6/2023 s akcentem na plnění stanovených cílů ke
konci období.

E) Časový
harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

Harmonogram plánovaných výzev MAS vychází z finančního plánu
SCLLD, plánované roky vyhlášení: 2017 (přepokládaný objem
alokace 1 000 tis. Kč; čerpání prostředků v letech 2018, 2019),
2018 (přepokládaný objem alokace 1 000 tis. Kč), 2019
(přepokládaný objem alokace 1 000 tis. Kč), 2020 (přepokládaný
objem alokace 611 tis. Kč čerpání prostředků v letech 2020, 2021).
Věcné zdůvodnění: harmonogram vychází z absorpční kapacity a
z evidovaného zájmu žadatelů a připraveností jejich projektů.
V rámci opatření budou podporovány zejména následující
aktivity:
− podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu
F) Popis možných
zaměření projektů
stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů
v době školních prázdnin,
− dětské skupiny pro podniky i veřejnost
− osoby pečující o malé děti
G) Podporované cílové
− osoby vracející se na trh práce po návratu
skupiny
z mateřské/rodičovské dovolené
− osoby pečující o jiné závislé osoby
Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován.
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H) Typy příjemců
podpory

I) Absorpční kapacita
MAS

−
−
−
−
−
−
−
−

Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost,
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, evropská společnost, evropské
hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo,
sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
− OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých
aktivit.
Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se
otázkami slaďování rodinného a profesního života působí
většinou v okolních velkých městech. Pouze část z nich v minulosti
realizovala projekty s dopadem na MAS Východní Slovácko
(většinou jako součást většího území). Další dotčenou skupinou
organizací jsou organizace zabývající se pořádáním příměstských
táborů či obdobných aktivit. Velká část těchto aktivit jsou aktivity
částečně či zcela placené a z tohoto důvodu nedostupné rodinám
a osobám ohrožených sociálním vyloučením. V území zatím
nepůsobí dětské skupiny. Určitý potenciál lze spatřovat
v rodinných centrech či klubech maminek (většinou neformální
organizace či spolky).
MAS identifikuje min. 9 potencionálních realizátorů, kteří jsou
připraveni a mají kapacitu realizovat (Dům dětí a mládeže Uherský
Brod, základní školy z města Uherský Brod, základní školy z obce
Korytná, Nivnice, Strání, Vlčnov, Dolní Němčí, skautské oddíly,
Římskokatolická farnost Uherský Brod).

Udržitelný rozvoj
J) Vliv opatření na
Vliv je neutrální.
naplňování
Rovné příležitosti a nediskriminace
horizontálních témat
Vliv je neutrální.
OPZ
Rovnost žen a můžu
Vliv je neutrální.
K) Principy pro určení Preferovány budou projekty s dopadem na více obcí, či jejich částí
na území MAS.
preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou ustanovena až v konkrétní výzvě MAS.
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L) Maximální a
minimální hranice
celkových způsobilých
výdajů
M) Klíčové projekty

N) Indikátory výsledků
a výstupů

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
bude stanovena výzvou MAS Východní Slovácko na základě
specifických podmínek OPZ.
MAS Východní Slovácko nepřipravuje klíčové projekty pro dané
opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se může objevit v
průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu
strategie.
Indikátory a jejich hodnoty budou určeny v případě přidělení
alokace na toto opatření.

Kód a název indikátorů
50001 – Kapacita
zařízení péče o
vzdělávacích zařízení

Typ
indikátorů
podpořených Výstup
děti nebo

60000 – Celkový počet účastníků

Výstup

50120 – Počet osob využívajících Výsledek
zařízení péče o děti ve věku do 3 let

Jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Osoby

0

100

Účastníci

0

150

Osoby

0

10

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Programový rámec Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP) vychází
z předpokládané alokace 4 592 tis. Kč.
Programový rámec OPŽP je tvořen 1 opatřeními SCLLD, které bylo vybráno nadřízeným
orgánem SFŽP a schváleno po projednání s místními aktéry k realizaci přes SCLLD.

Rozdělení alokace na opatření:
Opatření

Rozdělení prostředků (mil
Kč)

Opatření CLLD 3.1.1 - Výsadba dřevin na nelesní půdě

4,592

Vybraná opatření programového rámce podporují aktivity ze specifických cílů OPŽP:
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SC 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny
Budou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD a současně jsou v souladu
s věcným a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech OPŽP.
Vybrané aktivity obsahují monitorovací indikátory uvedené ve specifických cílech OPŽP
a přispívají k jejich naplňování. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty opatření byly
stanoveny na základě parametrů plánovaných aktivit a srovnání s nastavenými cílovými
hodnotami v příslušném specifickém cíli OPŽP.

Opatření CLLD 3.1.1 - Výsadba dřevin na nelesní půdě
Specifický cíl
SCLLD:

Zlepšit stav přírody a krajiny

Opatření na
CLLD:

Výsadba dřevin na nelesní půdě

Vazba opatření
na specifický cíl
OPŽP

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem OPŽP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního potenciálu.
Podporuje aktivity ze specifického cíle OPŽP 4. 3. Posílit přirozené
funkce krajiny

Cíl opatření

Cílem opatření je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na
území MAS Východní Slovácko, prostřednictvím výsadby dřevin na
nelesní půdě.

Možná témata
projektů
(podporované
aktivity)

Projekty budou zaměřeny na témata:

Příjemci dotace

•

Výsadba dřevin na nelesní půdě – součástí projektu může být
i následná péče o vysazené dřeviny, a to až po dobu 3 let

•

kraje,

•

obce,

•

dobrovolné svazky obcí,

•

organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),

•

státní podniky,

•

veřejné výzkumné instituce,

•

veřejnoprávní instituce,

•

příspěvkové organizace,
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•

vysoké školy, školy a školská zařízení,

•

nestátní neziskové organizace39 (obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

•

církve a náboženské společnosti a jejich svazy40,

•

podnikatelské subjekty,

•

obchodní společnosti a družstva,

•

fyzické osoby podnikající.

Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální
hranice celkových
způsobilých
výdajů

•

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
bude upravena konkrétní výzvou.

•

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou
určena tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce
přispívají k naplňování strategie (cílů a principů), daného
opatření a finančního plánu.

•

Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

•

ID
Indikátory
výstupů a
výsledků

Principy pro stanovení preferenčních kritérií:
Technické kritérium projektu
o Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům
akce
o Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a
technologického (vhodnost navrženého řešení,
náročnost následné péče)
o Soulad se strategickými dokumenty
Ekologické kritérium projektu
o Přínos pro biologickou rozmanitost
o Lokalizace
Indikátory
výsledek

Měrná

45415 Počet lokalit,
kde byly
posíleny
ekosystémové
funkce krajiny
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ID

Indikátory
výstup

Měrná

46500 Plocha
stanovišť, které
jsou
podporovány

Výchozí Milník
jednotka hodnota 2018

Cílová

ha

3

0

1

hodnota

s cílem zlepšit
jejich stav
zachování
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je pozitivní. Řešené aktivity budou
respektovat principy udržitelného rozvoje. Stanovené aktivity
podporují funkce ekosystémů a zvyšují biodiverzitu území MAS.
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
Vazba na
horizontální
témata

Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je neutrální.
Navržené opatření neznevýhodňují či omezují žádnou cílovou skupinu.
Při realizaci každého projektu bude zohledněna, respektováno
a sledována vazba na toto horizontální téma.
Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Při realizaci každého
projektu bude zohledněna, respektováno a sledována vazba na toto
horizontální téma.
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5. Vazby na horizontální témata
Vlivy strategie na horizontální témata jsou přehledně popsána v této kapitole. V programovém
období 2014-2020 byla definována tři průřezová témata – rovnost mužů a žen,
nediskriminace, udržitelný rozvoj u IROP a OPZ a klima, inovace a životní prostřední u PRV.
Tato témata by měla být zohledňována při hodnocení všech projektů podporovaných EU
fondů. V následující tabulce je zobrazen vliv na horizontální témata každého opatření,
respektive fiche SCLLD.
Tabulka1 - Vazba opatření IROP, PRV, OPZ a OPŽP na horizontální témata

SC
OP

Rovnost
Rovné
Udržitelný
žen a
příležitostí a
rozvoj
mužů nediskriminace
(PRV:
(PRV:
(PRV:
životní
klima*)
inovace*)
prostředí*)

Opatření SCLLD

Strategický cíl 1 - Zvýšit kvalitu života a služeb v regionu MAS
Specifický cíl 1.1 - Zlepšit dopravu regionu

IROP

Opatření CLLD 1.1.1 - Udržitelná a bezpečná doprava
v regionu

0

+

+

Opatření 1.1.2 - Místní komunikace a veřejné prostranství

0

+

0

Opatření 1.2.1 - Realizace Místních akčních plánů na území
MAS, animace

0

+

0

Opatření CLLD 1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a
neformální vzdělávání

+

+

+

Specifický cíl 1.2 - Rozvíjet školství

IROP

Specifický cíl 1.3 - Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích
Opatření 1.3.1 - Zázemí pro sport, kulturu, volný čas,
společenský život a veřejnou správu

+

+

0

Opatření 1.3.2 - Bytová výstavba individuální i hromadná

0

+

+

Opatření 1.3.3 - Infrastruktura technická, technologická a
bezpečnostní

0

+

0

Opatření CLLD 1.3.4 - Zázemí a rozvoj sociálních služeb a
sociálního bydlení

0

+

0

0

+

0

0

0

0

PRV* Opatření CLLD 2.1.1 - Investice do zemědělských podniků

0

+

0

Opatření CLLD 2.1.2 - Zpracování a uvádění na trh
PRV* zemědělských produktů

0

+

0

IROP

Specifický cíl 1.4 - Rozvinout spolupráci a partnerství aktérů venkova
Opatření CLLD 1.4.1 - Spolupráce MAS v rámci iniciativy
PRV* LEADER
Opatření 1.4.2 - Spolupráce mezi aktéry z různých sektorů a
na různých prostorových úrovních
Strategický cíl 2 - Zvýšit kvalitu regionální ekonomiky a zaměstnanosti
Specifický cíl 2.1 - Podpořit kvalitu podnikatelského prostředí
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SC
OP

Rovnost
Rovné
Udržitelný
žen a
příležitostí a
rozvoj
mužů nediskriminace
(PRV:
(PRV:
(PRV:
životní
klima*)
inovace*)
prostředí*)

Opatření SCLLD

Opatření CLLD 2.1.3 - Podpora investic na založení nebo
PRV* rozvoj nezemědělských činností

0

+

0

Opatření 2.1.4 - Zvýšení nabídky ploch pro podnikání

0

0

0

Opatření 2.1.5 - Zvýšení konkurenceschopnosti lesního
hospodářství

0

0

0

Specifický cíl 2.2 - Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
OPZ

Opatření CLLD 2.2.1 - Tvorba pracovních míst a flexibilního
zaměstnání

0

0

0

IROP

Opatření CLLD 2.2.2 - Sociální podnikání – infrastruktura

+

+

+

OPZ

Opatření CLLD 2.2.3 - Aktivity rozvíjející prorodinná opatření

0

0

0

+

+

0

+

+

0

Opatření 2.3.1 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu

0

0

+

Opatření 2.3.2 - Rozvoj a modernizace infrastruktury v
cestovním ruchu

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

Opatření 2.2.4 - Zvýšení uplatnitelnosti ekonomicky
aktivního obyvatelstva na trhu práce
Opatření 2.2.5 - Sociální podnikání – podpora provozu
Specifický cíl 2.3 - Podpořit rozvoj šetrného cestovního ruchu

Opatření 2.3.3 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví a tradic
Strategický cíl 3 - Zvýšit kvalitu životního prostředí
Specifický cíl 3.1 - Zlepšit stav přírody a krajiny
OP ŽP Opatření CLLD 3.1.1 - Výsadba dřevin na nelesní půdě
Opatření 3.1.2 - Posílení biodiverzity, přirozené funkce
krajiny, podpoření resilience a adaptace na klimatické
změny, zkvalitnění ovzduší a zavádění protipovodňových
opatření

Specifický cíl 3.2. - Zefektivnit odpadové a vodní hospodářství a nakládání s energiemi
Opatření 3.2.1 - Nakládání s energiemi a využívání
obnovitelných zdrojů energie

0

0

+

Opatření 3.2.2 -Čištění odpadních vod, rozšíření a
zkvalitnění zdrojů pitné vody, vč. rozvodů pitné vody

0

0

+

Opatření 3.2.3 - Nakládání s odpady

0

0

+
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Opatření SCLLD MAS Východní Slovácko mají na horizontální témata pozitivní nebo neutrální
vliv. K rovnosti mužů a žen zaujímají opatření napříč operačními programy IROP a OPZ 14
neutrálních a 7 pozitivních vazeb.
Na podporu rovných příležitostí a nediskriminaci má celkem 12 opatření SCLLD pozitivní vliv.
Všechna opatření z OPZ i z IROP se snaží proti nediskriminaci osob bojovat,
a to prostřednictvím aktivit – udržitelná a bezpečná doprava v regionu, mateřské školy,
základní školy a neformální vzdělávání, zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení,
tvorba pracovních míst a flexibilního zaměstnání, aktivity rozvíjející prorodinná opatření,
sociální podnikání – podpora provozu.
Udržitelnému rozvoji přispívá do určité míry celkem 10 opatření strategie MAS. Silnější vazby
lze ovšem zaznamenat u 4 opatření především z IROP, přičemž trvale udržitelný rozvoj je
dokonce hlavním cílem jednoho opatření – udržitelná a bezpečná doprava v regionu a značný
vliv má také opatření podporující výsadbu dřevin na nelesní půdě z OPŽP.
Úkolem opatření v programovém rámci IROP zaměřeného na vzdělávání není běžná podpora
chodu vzdělávacích zařízení, podpora je směřována na vybrané kompetence (přírodovědné
obory, IT, cizí jazyky a další), po kterých je na trhu práce dlouhodobá poptávka. Realizací těchto
opatření, tak bude kladen větší důraz na vzdělávání takových oborů, díky kterým se budoucím
absolventům zvětší šance na uplatnění na trhu práce.
Fiche programového rámce PRV, ve kterém jsou hodnoceny níže uvedená průřezová témata,
mají na specifická témata programu neutrální a pozitivní vliv. Ovlivnění klimatu nebude
pozitivně ovlivněno žádným z opatření.
Všechny realizované aktivity, které budou podpořeny z programového rámce PRV budou
zohledňovat princip inovace, který patří mezi základní principy celé strategie MAS. Inovace
jsou nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v území a budou
tedy podporována hlavně investice do inovací podniků a inovativních přístupů k řešení
problémů. Na Životní prostředí bude mít každé jednotlivé opatření realizované v rámci fichí
PRV neutrální vliv.

74

