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1 MISE 
 

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Lašsko, z. s. pro období 2014-2020 vznikla v rámci místního 

občanského, veřejného a podnikatelského partnerství. Strategie je zpracovávána s obecným záměrem 

zlepšení kvality života a využití potenciálu venkovského území k udržitelné budoucnosti regionu ve 

spolupráci širokého spektra místních aktérů. 

 

Strategie i její realizace vycházejí z principu přístupu „zdola-nahoru“, pro její vytváření i následnou 

realizaci je důležité zapojení různorodých aktérů a navazování heterogenních forem spolupráce. Místní 

aktéři disponují nenahraditelnou znalostí místního prostředí a jejich zapojením vznikají smysluplné 

záměry a projekty, které by mohly být v budoucnu realizovány. V zájmu MAS je tedy co nejrozsáhlejší 

participace místních aktérů a široké veřejnosti. 

 

Obr. 1 Propojenost klíčových oblastí dle principů udržitelného rozvoje 

 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Strategická část SCLLD MAS Lašsko, z. s. 2014-2020 staví základnu na třech pilířích podle principů 

udržitelného rozvoje (obr. 1), díky němuž lze předpokládat rovnováhu mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí rozvoje regionu. Kvalita života má v tomto pojetí nejen materiální, ale také 

etický, duchovní či kulturní rozměr. Kapacita životního prostředí je omezená, proto je nutné činit 

rozhodnutí s opatrností a uvažovat přitom dlouhodobou vizi rozvoje území. Také je nutné vnímat 

problémy v širší perspektivě a uvědomovat si spojení mezi místní a globální úrovní. Součástí udržitelného 

rozvoje je přístup předběžné opatrnosti, tedy nebýt slepý k možným nežádoucím důsledkům stávající 

situace a předcházení negativních dopadů dříve, než se rozvinou v problémy, jejichž řešení by bylo 

mnohem náročnější. 
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Strategická část je sestavena z třech klíčových oblastí a každá oblast je rozdělena do strategických, 

dlouhodobějších, a specifických cílů s možnými opatřeními, vhodnými pro realizaci cílů. Jednotlivé cíle 

jsou ve vzájemné integraci a v návaznosti na jednotlivé sektory. Strategická část je zacílená na nastínění 

problémů, které vyplynuly z analytické části, SWOT analýz a strategických dokumentů, zabývající se 

rozvojem daného území, dále rozvojového potenciálu a inovací se zohledněním dlouhodobého 

integrovaného rozvoje území v širokém spektru potřeb společnosti i daného prostředí. Strategie je 

založena na provázanosti potřeb území s vyššími zájmy na národní a nadnárodní úrovní. Výsledkem 

vhodného synergického propojení intervencí je zajistit udržitelný rozvoj daného území s 

konkurenceschopnou ekonomikou v území, díky které se zvýší kvalita životního prostředí místních 

obyvatel pečující o své blaho a zajímající se o veřejný život v obcích. Ke každému strategickému a 

specifickému cíli jsou stanoveny indikátory, které představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu a 

slouží jako kontrolní nástroj pro vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření. Tyto 

indikátory budou využity pro monitorování a hodnocení naplňování strategie pro potřeby Místní akční 

skupiny Lašsko, z.s. U opatření, která budou realizována prostřednictvím podpory z operačních 

programů (IROP, PRV, OPZ), byly v souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014- 2020 stanoveny také závazné indikátory pro naplňování strategických cílů 

operačních programů. Tyto opatření včetně stanovených povinných indikátorů jsou rozpracována 

v programových rámcích v kapitole 9 Akční plán. 

2 Strategická vize 
 

Území Místní akční skupiny Lašsko jako dobré místo pro spokojený život 

- ekonomicky prosperující a konkurenceschopný region 

nacházející se v harmonické krajině Podbeskydské pahorkatiny, 

přitažlivý pro místní i okolní obyvatele, podnikatele a návštěvníky. 
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Obr. 2 Struktura návaznosti strategických a specifických cílů 

 
(Zdroj: vlastní zpracování)
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3 Stanovení strategických cílů, specifických cílů a opatření 

Postup při definování klíčových oblastí, strategických a specifických cílů 
 

Základem strategické části jsou výstupy z části analytické. Tematické kapitoly analýzy byly tvořeny na základě doporučeného vzoru, mj. s využitím 

dat získaných z dotazníkových šetření a řízených rozhovorů s místními aktéry (starostové, občané členských obcí, podnikatelé, neziskový sektor). 

Na základě konsensu při komunitním projednávání byly tematické kapitoly analýzy sloučeny do příbuzných oblastí, které byly následně 

rozpracovány do podoby tematických SWOT analýz. Je tedy zřejmé, že témata jednotlivých SWOT analýz z kapitol analytické části vycházejí.  

 

Zpracování SWOT analýz proběhlo na třech setkáních pracovních skupin (sektor neziskový, soukromý a veřejný), dále následovalo společné 

projednání všech pracovních skupin a tvorba výsledných SWOT. 

 

Na následných veřejných setkáních byly postupně na základě analýzy potřeb území (analytická část) definovány klíčové oblasti a strategické cíle, 

které byly dále konkretizovány do podoby specifických cílů a opatření zejména s využitím výsledků jednotlivých SWOT analýz. 

 
Vazbu výstupů SWOT analýz na strategickou část SCLLD demonstruje následující tabulka. 
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Klíčová oblast Strategický cíl Specifický cíl 
Vazba na SWOT analýzy jednotlivých témat* 

SWOT 1 SWOT 2 SWOT 3 SWOT 4 SWOT 5 

I. Ekonomika 

a 

zaměstnanost 

I.1. Ekonomika regionu 

založená na lidských 

zdrojích a inovacích 

I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje 

znalostí a dovedností zaměstnanců 
xx xx  x  

I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací 

v jednotlivých hospodářských odvětvích 
xxx    x 

I.2. Rozvoj podnikatelského 

prostředí, poradenských 

služeb 

I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele xxx x x   

I.2.2. Zvyšování úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení x   xx  

I.2.3. Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit xx   xxx x 

II. Společnost 

II.1. Zdravý a spokojený 

život v příjemném a 

bezpečném prostředí 

II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru   x  x 

II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury    x x 

II.2.1. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby  x xxx xx  

II.2. Podpora vzdělávání a  

informovanosti 

II.3.1. Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu 

celoživotního vzdělávání 
x xxx x  x 

II.3. Sociální začleňování a 

boj s chudobou 

II.3.2. Prevence a snižování sociálního vyloučení x x xxx   

II.3.3. Zvýšení dostupnosti bydlení   xx   

III. Životní 

prostředí 

III.1. Rozvoj inovativních 

řešení zlepšující kvalitu 

ovzduší, vod a odpadového 

hospodářství 

III.1.1. Snižování emisí a negativních externalit spojených s dopravou pomocí 

novějších a kvalitnějších technologií 
x    x 

III.1.2. Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a 

podpovrchových vod 
    xx 

III.1.3. Zvýšení úrovně materiálového využití odpadů x    x 

III.2. Ochrana přírody a 

krajiny 

III.2.1. Zlepšení stavu živé i neživé přírody    x xxx 

III.2.2. Podpora přírodě blízkých postupů hospodaření     xx 

III.3. Udržitelné a 

hospodárné využívání 

energie 

III.3.1. Podpora obnovitelných zdrojů energie     x 

III.3.2. Snižování spotřeby energie x    xx 

(zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT 1 – Ekonomika a zaměstnanost; SWOT 2 – Školství a mimoškolní aktivity; SWOT 3 – Sociální služby; SWOT 4 – Kultura, sport a cestovní ruch; SWOT 5 – Životní prostředí 

 

X – slabá vazba (počet výskytu problému souvisejícího s tématem > 3)  

XX – středně silná vazba (počet výskytu problému souvisejícího s tématem 3 - 6)  

XXX – silná vazba (počet výskytu problému souvisejícího s tématem SWOT 6 <)  

*z příležitostí a slabých stránek SWOT analýz
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Klíčová oblast I EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST 
 

Ekonomika regionu je založena zejména na zpracovatelském průmyslu, v němž pracuje převážná většina 

obyvatel území. Na území se nachází několik průmyslových zón, což s sebou nese výhody např.: 

přítomnost silného zaměstnavatele, pravděpodobný další rozvoj poboček a možnost existence 

subdodavatelského řetězce. Problematická však je nízká diverzifikace pracovních míst, která by v případě 

negativního vývoje mohla způsobit velkou nezaměstnanost a destabilizovat region. Region také ztrácí 

malé a střední podnikatele (MSP), pro něž je konkurence velkých nadnárodních firem často likvidující. 

Nedostatek pracovních příležitostí je spojen s migrací obyvatelstva, vylidňování je nicméně možné 

zmírnit podporou nově vznikajících i již existujících MSP.  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti regionu je žádoucí rozvíjet i jiné sektory, zejména terciérní sektor, inovovat stávající 

zařízení a služby a zvyšovat vzdělanost obyvatel regionu, čímž lze docílit lepšího uplatnění uchazečů na 

trhu práce. Další směřování rozvoje regionu v ekonomické oblasti je nastíněno v následujících cílech a 

opatřeních.  

Strategický cíl I.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím 
rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců 
 

Lidský kapitál je pro místní ekonomiku nezastupitelným zdrojem. Zaměstnání představuje nejen 

prostředek k uspokojení základních životních potřeb a alespoň teoretickou ochranu před chudobou, ale i 

možnost spotřeby - což může mít pro lokální ekonomiku výrazné dopady. Pro existenci 

konkurenceschopné místní ekonomiky v regionu je důležité věnovat pozornost rozvoji znalostí a 

dovedností zaměstnanců, podporovat profesní a celoživotní vzdělávání s cílem optimalizovat podmínky 

mezi nabídkou a poptávkou na místním trhu práce a hledat inovativní přístupy v technologických 

postupech, efektivním využívání energií a surovin, ale také například v oblasti služeb, zprostředkování a 

předávání informací nebo podpory netradičních forem zaměstnávání. Zároveň je potřeba podporovat 

podniky nabízející kvalitní pracovní místa pro vysoce kvalifikované obyvatele, neboť právě ty mohou v 

regionu pomoci udržet mladé vzdělané lidi, kteří disponují vysokou kupní silou a plánují založení rodiny.  

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

I.1.1.  Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností 

zaměstnanců 

I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých 

hospodářských odvětvích 
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Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 1 Indikátor strategického cíle I.1. 

Název MJ Výchozí hodnota (2011) Cílová hodnota (2023) Původ 

Míra nezaměstnanosti % 8,3 nižší vlastní 

 

SC I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a 
dovedností zaměstnanců 
 

Kvalitní lidský kapitál - vzdělaní a kvalifikovaní zaměstnanci z řad místního obyvatelstva, je důležitým 

předpokladem pro konkurenceschopné fungování místní ekonomiky. S ohledem na optimalizaci 

podmínek pro zapojení obyvatel na lokální trh práce, je klíčovým předpokladem sladění poptávky a 

nabídky klíčových kompetencí mezi zaměstnavateli a potenciálními zaměstnanci, resp. institucemi, které 

se přípravou na profesní život zabývají. 

Z tohoto pohledu je vhodné posílit spolupráci významných zaměstnavatelů v území na přípravě 

(rekvalifikačních), vzdělávacích a informačních kurzů rozvíjejících u zaměstnanců klíčové kompetence, po 

kterých je na místním pracovním trhu poptávka. Zařízení pro rozvoj vzdělanosti je v území dostatek, 

avšak kvalita a zaměření vzdělání ne vždy koresponduje s požadavky zaměstnavatelů. Možnost dalšího 

vzdělávání podnikatelům usnadní orientaci v prostředí neustálých změn v legislativě a narůstajícího 

administrativního zatížení. V některých oblastech nastává problém sehnat kvalifikovanou pracovní sílu 

z místních zdrojů, což vede k nutnosti „dovozu“ pracovních sil do regionu – často i ze zahraničí. Jako 

vhodné se jeví také podpořit systém subdodávek v krátkých dodavatelských řetězcích – zapojení malých 

a středních podnikatelů do spolupráce s velkými průmyslovými zaměstnavateli v území. 

K naplnění tohoto SC byla navržena opatření a aktivity zabývající se zejména zkvalitněním kariérního 

poradenství, zefektivněním profesního vzdělávání místního obyvatelstva a podporou předávaní a 

výměny zkušeností. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

 Optimalizace poptávky a nabídky na místním trhu práce 

 Rozvoj spolupráce mezi významnými zaměstnavateli a institucemi zabývajícími se profesním a 

karierním poradenstvím a vzděláváním 

 

možná opatření: 

I.1.1.1. kariérní poradenství a vzdělávání venkovského obyvatelstva pro zvýšení lokální zaměstnanosti ve 

spolupráci s místními zaměstnavateli  
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aktivity/typové projekty: 

 pořádání vzdělávacích a informačních akcí, kurzů, workshopů za účasti klíčových aktérů 

(využití nových technologických zařízení, přístupu k vysokorychlostnímu internetu apod. – 

virtuální vzdělávací programy) 

 projekty podporující soulad mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a 

možností jejich reálného uplatnění na trhu práce 

 podpora pracovní diagnostiky zaměřující se přímo na možnosti konkrétního pracovního 

uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta 

 aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských 

činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob 

pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání 

 

možná opatření: 

I.1.1.2. podpora předávání zkušeností a sdílení dobrých praxí 

 

aktivity/typové projekty: 

 pořádání akcí s cílem předávání zkušeností s netradičními způsoby organizace výroby 

 pořádání exkurzí 

 

Problematikou dalšího vzdělávání dospělých se podrobněji zabývá SC II.1.2. 

 

Tab. 2 Indikátory pro SC I.1.1 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na aktivity naplňující opatření specifického 

cíle 

počet projektů 12 vlastní 

 

SC I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací1 v 
jednotlivých hospodářských odvětvích 
 

Spolu se zajištěním kvalitních lidských zdrojů (vytvoření základny kvalifikovaných pracovních sil pro 

místní trh práce) je schopnost místních podniků prosazovat se na širších trzích závislá také na jejich 

schopnosti v zavádění inovativních přístupů a přiblížení se technologické hranici ve svém oboru. Cílem je 

podporovat inovace v oblasti využívání moderních technologií, ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými 

institucemi vyvíjet a aplikovat nové poznatky, jak v oblasti technické a technologické, tak například ve 

vývoji produktů a služeb nebo podpora inovací směřujících ke zvyšování energetické účinnosti 

podnikatelského sektoru. S ohledem na trh práce je vhodné neopomenout také inovativní řešení 

v oblasti zaměstnanosti. Region, v němž se území MAS Lašsko nachází, je tradičně zaměřený na 

zpracovatelský průmysl a částečně opomíjí podnikání v zemědělství a lesnictví. V současné době roste 

                                                
1 inovace = způsoby nebo metody řešení současných problémů jiným způsobem než bylo v regionu 
doposud obvyklé, tradiční, používané 
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potřeba obyvatel po místních surovinách a produktech. Podpora inovací v zemědělské a lesnické výrobě 

a zpracování produktů s důrazem na posílení pozice v rámci místní distribuce má potenciál zvyšovat 

přidanou hodnotu této produkce, a tím posilovat konkurenceschopnost a soběstačnost regionu. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení konkurenceschopnosti a soběstačnosti místní ekonomiky 

 Zvýšení motivace podniků a místních podnikatelů k technickým a technologickým inovacím ve 

výrobě i službách  

 Modernizace energetické infrastruktury 

 

možná opatření: 

I.1.2.1. podpora zvyšování adaptability podniků a jejich přechod na znalostní ekonomiku 

 

aktivity/typové projekty: 

 využití moderních technologií v podnikání, informační a komunikační technologie, přístup k 

vysokorychlostnímu internetu 

 aplikace technických inovací, vědeckých a výzkumných výsledků, vývoj produktů a služeb, 

podpora pilotních aplikací 

 investice do modernizace zařízení a technologií v jednotlivých hospodářských sektorech 

 

možná opatření: 

I.1.2.2. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie za nová, ekologičtější zařízení 
 
aktivity/typové projekty: 

 podpora využívání obnovitelných zdrojů energie  

 modernizace energetické infrastruktury 

 zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

 

možná opatření: 

I.1.2.3. podpora inovativních řešení v oblasti zaměstnanosti a trhu práce 
 

aktivity/typové projekty: 

 vytvoření systémů s profilací uchazečů o zaměstnání 

 motivace zaměstnavatelů k vytváření pracovních míst na zkrácený úvazek, s flexibilní pracovní 

dobou 

 podpora vzniku podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva 

 

možná opatření: 

I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
 

aktivity/typové projekty: 

 investice do hmotného majetku 
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 podpora komunitou podporovaného zemědělství a ekologického zemědělství 

 propagace regionálních produktů 

 podpora odbytu na místním trhu a zkracování dodavatelských řetězců 

 investice do rozvoje nezemědělských činností pro posílení diverzifikace zemědělských podniků 

do jiných druhů aktivit 

 podpora sdílení zařízení a zdrojů 

 

Tab. 3 Indikátory pro SC I.1.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na aktivity naplňující opatření specifického 

cíle 

počet projektů 8 vlastní 

Strategický cíl I.2. Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
 

Míra podnikatelské aktivity je na území MAS Lašsko nad krajským průměrem, přesto je žádoucí 

podporovat stávající a začínající malé a střední podnikatele zejména ve venkovských oblastech, kde je 

nezaměstnanost o něco vyšší než ve městech. Podpora menších podnikatelů je také prostředkem k větší 

diverzifikaci pracovních příležitostí v regionu a snížení závislosti na velkých průmyslových podnicích, 

které v zaměstnávání obyvatel dominují. To s sebou nese také riziko destabilizace situace v regionu 

v případě negativního vývoje v odvětví automotive průmyslu, na který jsou podniky převážně 

orientovány. Problematická je také nedostatečná spolupráce všech místních aktérů (podnikatelský, 

veřejný, neziskový sektor) při řešení lokální nezaměstnanosti. Z hlediska zaměstnanosti a 

konkurenceschopnosti místní ekonomiky se jako důležitý jeví také rozvoj podnikatelských aktivit v 

sektoru služeb, který je v regionu zastoupen méně než sektor sekundární. Jedním z cílů tohoto 

strategického cíle je také podpora malých a středních podnikatelů v oblasti udržitelného cestovního 

ruchu a na něj navázaných podnikatelských aktivit. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 

I.2.2. Zvyšování úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení 

I.2.3. Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit 

 

Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 4 Indikátor strategického cíle I.2. 

Název MJ Výchozí hodnota (2013) Cílová hodnota (2023) Původ 

Míra podnikatelské aktivity ‰ 203,5 vyšší vlastní 
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SC I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele  
 

Rozvoj podnikatelského prostředí může významně podpořit nabídka nenákladných služeb, které 

podnikání usnadní. V některých případech je složité najít společnou řeč mezi úředníky a podnikateli, 

většinou z důvodu špatně nastavené komunikace. Pravidelné setkávání zástupci podnikatelského a 

veřejného sektoru může vést k nalezení společné cesty v rozvoji podnikatelského prostředí v obci/městě. 

Podpora vzniku podnikatelských inkubátorů či coworkingových prostorů může výrazně pomoci ke startu 

nového podnikání, možnost společné výměny a sdílení informací zároveň podnikatelům usnadní 

orientaci v prostředí neustálých změn v legislativě a narůstajícího administrativního zatížení. Rozvoj 

podnikatelských činností je samozřejmě závislý také na kvalitní infrastruktuře umožňující možnost 

výstavby a rozšíření podnikatelských záměrů v regionu. V regionu existuje poměrně mnoho brownfieldů, 

které by bylo možné znovu využít pro podnikání a tak omezit výstavbu na zelené louce, která vede ke 

ztrátě zemědělské půdy a ke zvyšování nároků na infrastrukturu. Pro rozvoj podnikání v oblasti je také 

vhodné zajistit kvalitní informační systém pro podnikatele i veřejnost, který by přinesl přehled o 

výrobcích a službách, v regionu poskytovaných. Zatraktivnění místního prostředí a propagace lokálních 

produktů a výrobků je důležitým doplněním praktické podpory činnosti místních podnikatelů a výrobců. 

Díky kvalitnímu marketingu a prezentaci se lidé o lokálních produktech mohou dozvědět a tím podpořit 

místní ekonomiku. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli 

 Zvýšit podnikatelskou aktivitu a diverzifikovat pracovní příležitosti v regionu 

 Zlepšit podmínky pro zahájení činnosti malých a středních podnikatelů 

 Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu (za využití brownfiels) 

 

možná opatření: 

I.2.1.1. podpora komunikace mezi zástupci veřejné správy a podnikateli 
 

aktivity/typové projekty: 

 pravidelná komunikace mezi zástupci veřejné správy a podnikateli (přehled o aktivitách místních 

podnikatelů) 

 spolupráce MSP s místními aktéry (komunikace se zástupci veřejné správy, dalšími podnikateli 

aj.)  

 veřejná osvěta ohledně dotačních titulů a investiční podpora (přístup k financím přes menší 

dotační programy pro začínající podnikatele) 

 

možná opatření: 

I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů  
 

aktivity/typové projekty: 

 investice na podporu nebo rozvoj podnikatelské činnosti 

 investiční a poradenská podpora prvopodnikatelů, malých a mladých podnikatelů 
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 podnikatelské inkubátory (vhodné pro začínající podnikatele), coworkingová centra 

 založení Fondu rozvoje podnikání a mikrofinancování pro místní komunitu 

 

možná opatření: 

I.2.1.3. zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb (dopravní, energetická, technická, informační) 
 

aktivity/typové projekty: 

 investice na zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 

 zajištění ploch pro výrobu a služby, příprava nemovitostí k podnikání 

 zmapování nových ploch určených pro výstavbu objektů k podnikatelským záměrům s vhodnou 

technickou a dopravní infrastrukturou 

 analýza a návrhy sanace a regenerace brownfields vhodných k rozvoji podnikání 

 analýza pozemků a objektů k prodeji či pronájmu 

 vytvoření databáze připravovaných podnikatelských záměrů v území a pravidelná aktualizace s - 

nabídkou objektů či prostor pro podnikání (využití brownfields) 

 rozvoj dalších služeb pro podnikání (dopravní, servisní, datové, skladové, logistické, ekonomické 

aj.) 

 

možná opatření: 

I.2.1.4. propagace MSP (úspěšných zemědělců, řemeslníků a drobných podnikatelů) 
 

aktivity/typové projekty: 

 využití IT komunikačních technologií a sociálních sítí k propagaci podnikání v regionu 

 podpora podnikatelů možností prezentace své tvorby na veletrzích  

 podpora tradičních a kulturních akcí s využitím služeb místních podnikatelů (jarmarky, farmářské 

trhy aj.) 

 certifikace produktů a služeb 

 vytvoření místního programu jakosti 

 

Tab. 5 Indikátory pro SC I.2.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zlepšení podnikatelského prostředí 

počet projektů 10 vlastní 
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SC I.2.2. Zvyšování úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení 
 

Na území MAS Lašsko se nachází mnoho turistických atraktivit, kam návštěvníci pravidelně jezdí (přírodní 

i kulturní památky regionu), je však potřeba zkvalitňovat systém návazných služeb a tím přilákat do 

oblasti vícedenní návštěvníky (v současnosti v území dominuje krátkodobý cestovní ruch). Ubytovací 

zařízení jsou v regionu rozmístěny rovnoměrně, problémem zůstává kvalita některých zařízení vzhledem 

k potřebám současných návštěvníků. Podobná situace je i se stravovacími zařízeními. Opatření tohoto SC 

se zabývají zvyšováním úrovně služeb týkajících se ubytování a stravování. Díky spolupráci místních 

aktérů může dojít k propojení nejrůznějších aktivit a tím ke zkvalitnění služeb pro návštěvníky (např. 

využití místních surovin v lokálních restauracích aj.).  Kvalitní ubytovací a stravovací infrastruktura souvisí 

se spokojeností zákazníků a s jejich případnou další návštěvou, čímž dojde k podpoře lokální ekonomiky. 

 

Očekávané přínosy 

 Zvýšení podílu vícedenních návštěvníků v regionu 

 Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Modernizace a rozvoj doprovodné infrastruktury 

 

možná opatření: 

I.2.2.1. zvýšení kvality ubytování 
 

aktivity/typové projekty: 

 rekonstrukce a rozšíření kapacit ubytovacích zařízení 

 podpora rozšiřování kapacit v soukromém ubytování 

 modernizace vybavení ubytovacích zařízení a doprovodné infrastruktury (půjčovna sportovního 

vybavení…) 

 

možná opatření: 

I.2.2.2. zvýšení kvality stravovacích zařízení  
 

aktivity/typové projekty: 

 rekonstrukce stravovacích zařízení 

 modernizace vybavení stravovacích zařízení a doprovodné infrastruktury 

 zlepšení nabízených služeb 

 podpora podniků zaměřených na regionální produkci a krajové speciality 

 

možná opatření: 

I.2.2.3. zavedení systému hodnocení kvality služeb 
 

aktivity/typové projekty: 

 analýzy spokojenosti zákazníků 

 analýzy kvality služeb pro zákazníky 
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Tab. 6 Indikátory pro SC I.2.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zvýšení úrovně ubytovacích a 

stravovacích zařízení 

Počet projektů 2 vlastní 

 

SC I.2.3. Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit 
 

Opatření tohoto cíle sledují zvýšit návštěvnost regionu z okolí i ze vzdálenějších míst. Region je 

navštěvován zejména krátkodobými návštěvníky, kteří se zdrží jednu až dvě noci. Pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu je důležité zvýšit vícedenní návštěvnost, čímž se zvýší zisk regionu a podpoří se místní 

ekonomika. Je však nutné, aby region byl na tyto návštěvníky připraven. Každé místo v regionu má co 

nabídnout, důležité je, aby si tato místa zajistila potřebné služby a infrastrukturu pro cílové skupiny 

návštěvníků (rodiny s dětmi mají jiné potřeby než senioři, či páry, cyklisté atd.). V souvislosti s tím je 

vhodné podpořit také inovace v přístupu k informacím na základě analýz a studií sledující chování 

návštěvníků.   Na území MAS Lašsko se nachází několik velice atraktivních a návštěvnicky exponovaných 

lokalit, kterým by bylo vhodné prostřednictvím zpřístupnění nových přírodních, kulturních, ale také 

technických památek a zajímavostí, odlehčit. Návštěvník však musí nalézt nejenom památku, ale také 

dostupný zdroj informací, příp. průvodcovské služby a další doprovodnou infrastrukturu tak, aby 

uspokojil své potřeby. V rámci dalšího rozvoje udržitelného cestovního ruchu je nutná efektivnější 

komunikace mezi místními aktéry a zástupci veřejné správy s cílem zajistit kvalitnější koordinaci v řízení 

cestovního ruchu v regionu. S rozvojem cestovního ruchu také souvisí i zvyšující se zaměstnanost v 

regionu, zejména roste zaměstnanost žen a možnost vytvoření pracovních míst také pro osoby starší 50 

let.  

 

Očekávané přínosy 

 Zvýšení podílu vícedenních návštěvníků v regionu 

 Zpřístupnění nových památek a zajímavostí, včetně informačního servisu 

 Zlepšení komunikace mezi aktéry v cestovním ruchu a veřejnou správou 

 Usměrňování turismu v exponovaných lokalitách 

 Využití potenciálu území k rozvoji specifických/netradičních forem turistiky 

 

možná opatření: 

1.2.3.1. zlepšení stavu a zpřístupnění památek a zajímavostí 

 

aktivity/typové projekty: 

 zpřístupňování nových památek a zajímavostí 

 zajištění otevírací doby objektů 

 zpřístupnění památek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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 rekonstrukce a restaurování místních národních kulturních památek, kulturních památek, 

městských památkových zón, vesnických a městských památkových rezervacích a drobných 

památek, které nespadají do žádné z kategorií  

 
možná opatření: 

1.2.3.2. zajištění kvalitního informačního servisu návštěvníkům 

 

aktivity/typové projekty: 

 zajištění informační (průvodcovské) služby 

 zkvalitnění turistických informačních center (vzdělaný jazykově vybavený personál, inovativní 

informační a propagační materiály) 

 využití nových technologií pro rozvoj orientačně-informačního systému, podpora vzniku nových 

a úprava stávajících naučných stezek (využití QR kódů) 

 
možná opatření: 

I.2.3.3. rozvoj doprovodné infrastruktury 

 

aktivity/typové projekty: 

 rozvoj vhodné infrastruktury pro turisty (např. veřejná tábořiště, turistické ubytovny se 

stravovacím zařízením)  

 zkvalitnění sportovních zařízení, rozvoj wellness center 

 

možná opatření: 

1.2.3.4. spolupráce místních aktérů, podpora kulturních a tradičních akcí 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora kulturních akcí (trhy, jarmarky, tradiční sezónní akce aj.) podporující příliv návštěvníků z 

okolí 

 spolupráce místních aktérů na vytváření společných produktů (balíčků) 

 podpora spolkových činností a tradic, znovuobnovování tradic 

 

možná opatření: 

1.2.3.5. zavedení systému hodnocení kvality služeb 

 

aktivity/typové projekty: 

 analýzy spokojenosti návštěvníků 

 analýzy kvality služeb pro návštěvníky 

 

možná opatření: 

I.2.3.6. rozvoj agroturistiky a dalších specifických forem turistiky 
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aktivity/typové projekty: 

 rozvoj agroturistiky 

 rozvoj a příprava podmínek pro hippoturistiku 

 rozvoj a příprava podmínek pro geoturistiku 

 rozvoj a příprava podmínek pro gastroturistiku 

 rozvoj církevní turistiky 

 

Tab. 7 Indikátory pro SC I.2.3. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na aktivity naplňující opatření specifického 

cíle 

Počet projektů 5 vlastní 
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Klíčová oblast II SPOLEČNOST 
 

Demografická situace regionu kopíruje celorepublikový trend úbytku a stárnutí populace, což 

předznamenává nutnost přizpůsobení podoby a kapacity sociálních služeb a vytvoření podmínek, které 

povedou ke zpomalení a snížení vystěhovávání se z regionu. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v 

regionu nedosahuje celorepublikového průměru, opatření budou tedy směřovat i k vytvoření podmínek, 

které by měly tuto situaci zmírnit.  

 

Klíčová oblast má několik složek. Zahrnuje stav, kvalitu a bezpečnost fyzického prostředí, které formuje 

každodenní životní zkušenost a vztah k místu a spektrum služeb odpovídající na základní i nástavbové 

potřeby obyvatelstva. Další složkou je důraz na vzdělávání, které je velmi úzce propojeno s ekonomickou 

a sociální situací v regionu. Otázka chudoby a sociálního začleňování společně s bezpečností tvoří další 

nepostradatelný pilíř, který ovlivňuje kvalitu života v místě. Klíčová oblast Společnost navazuje na 

analytickou část, kapitoly Kvalita života v obcích MAS Lašsko, Dopravní a technická infrastruktura a 

Demografická charakteristika území, dále na SWOT analýzy Sociální služby a Školství a mimoškolní 

aktivity a na zpracování dotazníkového šetření v obcích. 

Strategický cíl II.1. Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 
 

Tento strategický cíl obsahuje aktivity podporující každodenní potřeby obyvatel všech věkových i 

sociálních skupin. Opatření odpovídají současnému demografickému vývoji, ekonomické situaci v 

regionu i populačnímu úbytku obyvatel. Zlepšení životních podmínek směřuje k tomu, aby více lidí 

zůstávalo v regionu a mladí lidé se sem po dostudování opět vraceli. Tento strategický cíl reaguje na 

neustálou tematizaci otázky bezpečí a kvality veřejného prostoru a opakovaná zjištění z různých 

dotazníkových šetřeních, v rámci kterých míra nebezpečí a kvalita života v oblasti není hodnocena 

vyloženě negativně, respondenti však přesto považují za prioritní investovat do zajišťování bezpečnosti a 

zkvalitňování infrastruktury veřejného prostoru. S tím souvisí také poptávka po zvyšování kvality a 

dostupnosti veřejných služeb. Součástí tohoto strategického cíle je také zvyšování odolnosti území proti 

extrémním klimatickým jevům a zvýšení připravenosti území k řešení rizik a katastrof.  

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru 

II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury 

II.1.3. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 
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Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 8 Indikátor strategického cíle II.1. 

Název MJ Výchozí hodnota (průměr 

2008 - 2013) 

Cílová hodnota (2023) Původ 

Celkový přírůstek/úbytek 

obyvatelstva 

‰ -1,33 pozitivní změna vlastní 

Migrační saldo ‰ -2,03 pozitivní změna vlastní 

 

SC II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru 
 

Opatření zkvalitňující veřejný prostor, jehož dispozice mají důležitou psychologickou funkci, podvědomě 

působí na to, jak se obyvatelé cítí a jaký vztah k němu mají. Tyto aktivity by měly ideálně probíhat se 

zapojením veřejnosti. Pokud je veřejnost přizvána k plánování nových prvků od počátku, má projekt větší 

šanci na veřejné přijetí a zároveň bude s větší pravděpodobností plnit opravdové potřeby místních 

obyvatel.  Důležité je tedy hledat odpověď na otázku, jak je pocit bezpečí a ohrožení vytvářen a jakým 

způsobem je možné s ním pracovat. Instalace kamerových systémů patří mezi komplikovaná a finančně 

nákladná řešení, jejichž účinnost navíc není spolehlivě prokázána. Z hlediska preventivního účinku 

dochází spíše k vymístění adresovaných typů kriminality na jiná místa, kde kamery ještě nejsou, vliv 

kamerových záznamů na dopadení pachatele je také sporný. Má proto smysl zabývat se spíše cílenými 

preventivními opatřeními a tzv. přirozeným dohledem -  zvyšování zájmu o veřejné dění a vztahu k 

veřejnému prostoru, které posilují vztah k místu, kde lidé žijí, neboť pocity bezpečí jsou také propojeny 

se stavem veřejného prostoru. Některá z následujících měkkých opatření představují protiváhu k 

nákladným personálním a technologickým zásahům, které jsou na území realizována. Z hlediska ohrožení 

obyvatelstva přírodními nebo technologickými rizikovými jevy je za nejvýznamnější hrozbu na území 

MAS Lašsko považováno ohrožení povodňovými situacemi. Vodní toky na území Beskyd se vyznačují 

rozkolísanými průtoky a při dlouhotrvajících nebo přívalových deštích může docházet k povodním, což se 

také několikrát v minulosti potvrdilo. Ochrana obyvatel a jejich majetku se stává důležitým opatřením 

tohoto SC. V nedávné době byla problematice ochrany před povodněmi věnována značná pozornost, 

nicméně je vhodné k otázce zvýšení připravenosti území k řešení rizik přistupovat komplexně, tedy 

zaměřit se také například na riziko sucha a případných dalších klimatických extrémů a zvýšit připravenost 

území k řešení přírodních i antropogenních potenciálně rizikových situací. 

 

Očekávané přínosy 

 Snižování kriminality v obcích a zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru 

 Zlepšení životního prostředí/kvality veřejného prostoru v obcích 

 Zvýšení zájmu obyvatel o veřejné dění a utváření veřejného prostoru 

 Zvýšení připravenosti a odolnosti území na rizikové jevy 
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Možná opatření: 

II.1.1.1. kvalitní péče o veřejný prostor 

 

aktivity/typové projekty: 

 instalace a zkvalitňování městského mobiliáře– lavičky, altány, přístřešky autobusových a 

železničních zastávek, orientační systémy, veřejná WC, odpadkové koše, stojany na kola a 

kolárny pro úschovu kol, pouliční umění – sochy, kašny, grafika 

 úpravy, rekonstrukce a modernizace zelených ploch, parků, stezek a hřišť  

 podpora umění ve veřejném prostoru  

 podpora urban gardening 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace náměstí a návsí, pěších zón včetně zpevněných ploch a 

vybavenosti, řešení retence vody ze zpevněných ploch 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení s důrazem na nízkou spotřebu 

energie 

 

Možná opatření: 

II.1.1.2. zapojení obyvatel do utváření veřejného prostoru 
 

aktivity/typové projekty: 

 motivace obyvatel k péči o své soukromé pozemky (např. soutěže)  

 podpora komunitních zahrad 

 komunitní plánování nových prvků 

 vypisování architektonických soutěží 

 

Možná opatření: 

II.1.1.3. zvyšování bezpečnosti veřejného prostoru 

 

aktivity/typové projekty: 

 mapování pocitů ohrožení a odpovídající krajinné úpravy 

 zřizování preventivních asistentů kriminality 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace bezpečnostních a zabezpečovacích technologií 

 

Možná opatření: 

II.1.1.4. zvyšování odolnosti území proti extrémním klimatickým jevům a zvýšení připravenosti území k 
řešení rizik a katastrof 
 

aktivity/typové projekty: 

 zkvalitnění vybavení složek integrovaného záchranného systému 

 pořízení specializované techniky IZS 

 investice do infrastruktury a hmotného zázemí IZS 

 inovativní přístupy v krizovém plánování a řízení v území 
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 budování a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro zajištění náhradních zdrojů energií  

 zajištění vybavení pro nouzové zásobování potravinami a pitnou vodou (doprava, sklady, 

distribuce) 

 investice do infrastruktury pro nouzové ukrytí obyvatel v případě vážné havárie či přírodní 

katastrofy (evakuační centra, úpravy škol, sociálních zařízení apod.) 

 

Tab. 9 Indikátory pro SC II.1.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zvýšení kvality a bezpečí veřejného 

prostoru 

Počet projektů 2 vlastní 

 

SC II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury 
 

Dopravní infrastruktura má potenciál zvýšit kvalitu života zejména v obcích, které jsou vzhledem k 

absenci služeb závislé na okolních městech. Tento specifický cíl směřuje ke zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy a zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury na území MAS Lašsko. Podpora 

veřejné dopravy a zkvalitňování podmínek pro pěší chůzi a cyklistiku může vést k poklesu užívání 

automobilů, a tedy k menšímu znečištění životního prostředí a menšímu vytížení vozovek a snížení 

nároků na parkování. Následující opatření reagují také na hlavní identifikovaná rizika v dopravní oblasti: 

chybějící obchvaty obcí, špatný stav komunikací pro pěší, chybějící chodníky podél komunikací II. a III. 

třídy, chybějící návaznost cyklotras a absenci bezbariérových úprav.  

 

Očekávané přínosy: 

 Zkvalitnění dopravní infrastruktury 

 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích 

 

Možná opatření: 

II.1.2.1. zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

aktivity/typové projekty: 

 rozvoj cyklotras a cyklostezek a jízdních pruhů v obcích, včetně příslušného zařízení 

 zkvalitňování sítě a služeb veřejné dopravy  

 podpora využívání vozidel na alternativní pohon, výstavba plnících a dobíjecích stanic  

 

Možná opatření: 

II.1.2.2. investice do dopravní infrastruktury  

 

aktivity/typové projekty: 
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 rekonstrukce a modernizace stávajících vybraných úseků silnic I.- III. třídy 

 infrastruktura pro dobrou návaznost veřejné a osobní dopravy (různé formy parkovišť na 

strategických místech, přestupní terminály, cyklistická infrastruktura) 

 zajištění bezbariérovosti komunikací 

 budování obchvatů sídel 

 výstavba parkovišť a dalších zařízení k řešení dopravy v klidu 

 

Možná opatření: 

II.1.2.3. mapování bezpečnostních rizik a řešení problematických a rizikových míst 

 

aktivity/typové projekty: 

 budování bezpečnostních prvků (přechody, ostrůvky, zpomalovací semafory, retardery…) 

 stavební úpravy s cílem zvyšování bezpečnosti provozu na silničních komunikacích 
 

Tab. 10 Indikátory pro SC II.1.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zlepšení dopravní dostupnosti, 

bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury 

Počet projektů 14 vlastní 

SC II.1.3. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 
 

Nabídka služeb v regionu je rozmanitá, v některých obcích však základní služby často chybí. Opatření 

tedy směřují k rozšíření a zkvalitnění služeb, podpoře dostupnosti, spolupráci a větší provázanosti mezi 

jednotlivými institucemi a obcemi. Předpoklady pro zdravý a spokojený život jsou také zatím různé v 

jednotlivých částech území MAS Lašsko - rozdílná je kvalita sociální péče, zdravotnictví, rodinného 

života, kultury, sportu i dalších zájmových činností. Snižování těchto rozdílů je jednou z priorit tohoto 

specifického cíle, další prioritou je celkové zlepšení předpokladů pro zdravý a spokojený život na celém 

území MAS Lašsko. Specifický cíl je zaměřen také na možnosti aktivního trávení volného času, které jsou 

velmi důležité pro každodenní život i společenskou atmosféru. Kromě své společenské funkce aktivní 

odpočinek také přispívá k sociální prevenci a zvyšuje zájem o veřejné dění. Prostřednictvím kulturního 

dění se obyvatelé hlouběji identifikují s místem, kde žijí, a jsou více motivováni k aktivnímu zapojení. V 

regionu se odehrává relativně bohatý kulturní život, který sahá od tradičních akcí s lokálním dosahem až 

po aktivity, které lákají účastníky z celé ČR. Podpora těchto aktivit má tedy smysl jak pro život místních 

komunit, tak pro podporu ekonomického rozvoje regionu skrze cestovní ruch. Dílčím opatřením tohoto 

SC je také posílit působení MAS Lašsko v území, zejména zlepšit fungování vnitřních procesů organizace i 

procesů ve vazbě na členskou základnu, posílit spolupráci a komunikaci s veřejnou správou, neziskovým i 

podnikatelským sektorem a ostatními MAS a posílit aktivity místní komunity v území. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení kvality života v území  

 Zajištění odpovídajících veřejných služeb (zdravotnické, sociální…) obyvatelům celého území 

 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit  
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 Podpora spolkové činnosti 

 Posílení role MAS Lašsko v regionu 

 

možná opatření: 

II.1.3.1. zkvalitňování zdravotnické infrastruktury 

 

aktivity/typové projekty: 

 investice vedoucí ke zlepšování zdravotnické péče i její dostupnosti, zlepšování péče o tělesné i 

duševní zdraví 

 investice do vybavení mobilních týmů 

 zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra 

duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) 

 zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče 

 

možná opatření: 

II.1.3.2. podpora sociálních služeb pro všechny potřebné skupiny 

 

aktivity/typové projekty: 

 rozšiřování asistenčních služeb 

 podpora neformálních a sdílených typů péče 

 podpora ambulantních a terénních forem péče 

 zkvalitnění materiálně-technické základny služeb sociální práce 

 investice do zařízení umožňující práci v obtížně dostupných lokalitách 

 spolupráce mezi městy a obcemi při plánování služeb 

 meziobecní svozy 

 podpora projektů zkvalitňujících komunitní sociální práci 

 

možná opatření: 

II.1.3.3. podpora rodinného života 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora mateřských center 

 podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 

 podpora poradenské činnosti 

 podpora dětských koutků 

 podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

možná opatření: 

II.1.3.4. podpora komunitních center 

 

aktivity/typové projekty: 
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 projekty na podporu rozvoje infrastruktury komunitních center 

 stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství 

(zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených 

sociálním vyloučením 

 

možná opatření: 

II.1.3.5. rozšíření dostupných volnočasových aktivit a prostor pro trávení volného času 

 

aktivity/typové projekty: 

 rekonstrukce sportovní infrastruktury, kulturních a společenských zařízení, rozšiřování 

multifunkčního zázemí, navyšování kapacit zařízení 

 rozšíření možností trávení volného času pro všechny věkové kategorie 

 podpora volnočasových aktivit pro aktivní stárnutí 

 

možná opatření: 

II.1.3.6. podpora činnosti místních zájmových spolků 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora lokální kultury a zvyků 

 prohloubení spolupráce mezi obcemi a spolky 

 zvyšování informovanosti o místním dění 

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

rozvoji spolkové činnosti 

 

možná opatření: 

II.1.3.7. posílit vnitřní i vnější působení MAS v území 

 

aktivity/typové projekty: 

 zlepšení fungování vnitřních procesů organizace i procesů ve vazbě na členskou základnu  

 vzdělávání zaměstnanců i členů MAS  

 zlepšení vzájemné komunikace a zapojení členů do činnosti MAS 

 posílení spolupráce a komunikace s veřejnou správou, neziskovým i podnikatelským sektorem se 

zaměřením na zlepšení koordinace a provázání jednotlivých činnosti všech sektorů 

 posílení aktivity místní komunity a rozvoj komunitních projektů, dobrovolnictví apod., se 

zaměřením na aktivizaci obyvatel regionu, rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit 

v území realizovaných samotnými obyvateli či neziskovými organizacemi 

 spolupráce s ostatními MAS, územně samosprávnými celky, vzdělávacími a výzkumnými 

organizacemi, profesními a sektorovými svazy a asociacemi, zahraničními partnery apod. 
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Tab. 11 Indikátory pro SC II.1.3. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na aktivity naplňující opatření specifického 

cíle 

Počet projektů 11 vlastní 

Strategický cíl II.2.  Podpora vzdělávání a informovanosti 
 

Kvalita a inkluze vzdělávacího systému má na rozvoj regionu přímý vliv. Aktivity spadající pod tento 

strategický cíl reagují na demografický vývoj a také na nesoulad mezi vzděláváním a požadavky trhu 

práce.  Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k 

získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce a to i v oblasti 

celoživotního vzdělávání. Možnosti naplňování tohoto cíle vycházejí z husté sítě škol a pestré nabídky 

školských zařízení, která na území MAS Lašsko existuje. Pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí bude 

využito také zájmové neformální vzdělávání. 

 

V regionu převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním, vzhledem k průmyslové tradici 

regionu se dá předpokládat dostatek kvalifikované pracovní síly do místních průmyslových podniků. 

Kvalita vzdělávání však této situaci ne vždy odpovídá. Jedním z možných řešení je navázání lepší 

spolupráce mezi jednotlivými podniky a místními školami, kdy firmy mohou spolupracovat na tvorbě ŠVP 

(zejména v případě středních odborných škol) a podílet se na vytváření vzdělávacích programů pro školy 

a podporovat odborné stáže a praxe, které povedou k získání kvalitnějších zaměstnanců a větší jistotě 

zaměstnání pro absolventy. Zároveň není možné tuto spolupráci nekriticky prosazovat v jakékoli 

podobě; je potřeba vždy dbát na to, aby školy produkovaly absolventy s dostatečným spektrem znalostí 

a schopností, kteří nebudou v budoucnu závislí pouze zaměstnavateli, který spolupracuje s danou 

školou. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

II.2.1. Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání 

 

Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 12 Indikátor strategického cíle II.1. 

Název MJ Výchozí hodnota (2011) Cílová hodnota (2023) Původ 

Index vzdělanosti index 2,19 vyšší vlastní 
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SC II.2.1. Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního 
vzdělávání 
 

Cílem opatření tohoto specifického cíle je rozšířit vzdělávací kapacity a zkvalitnit výuku na všech stupních 

vzdělávání s ohledem na specifické potřeby všech žáků, zvláště dětí ze sociálně a kulturně 

znevýhodněných rodin. Důraz je přitom kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků, které žáci 

základních a středních škol využijí v praxi. Účelem je odstranění nesouladu nabídky a poptávky na 

místním trhu práce a zohlednění specifik regionální ekonomiky. Průřezově bude kladen důraz na výuku 

technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické 

obory, výuku cizích jazyků, oblast digitálních technologií a environmentální vzdělávání. Je také vhodné 

podporovat spolupráci zaměstnavatelů s místními školami a rozšíření možností praxí a odborných stáží v 

místních firmách. Environmentální vzdělávání může začít už od těch nejmenších v přijatelné formě 

přenosu informací. Zaměřit se lze na podporu výuky EVVO v mateřských, základních i středních školách 

se stále se rozšiřujícím prolínáním tématu do všech oblastí života. Podpora spolupráce škol a organizací 

zabývající se výukou EVVO je cesta, jak dostat děti do přírody a přiblížit jim ekologii zblízka. Dalším 

možným opatřením je podporovat organizace zabývající se EVVO ve volném čase dětí a podporovat 

akce, které se nějakým způsobem věnují přírodě. Z pohledu zajištění dostupnosti infrastruktury v území 

bude klíčová podpora pro zařízení v místě s nedostatkem těchto kapacit, zejména v oblastech s 

pozitivním demografickým vývojem. Problém s nedostatkem kapacit je nejvýraznější v oblasti 

předškolního vzdělávání, podpora budování nové infrastruktury bude tedy směřovat prioritně do oblasti 

předškolního vzdělávání, čímž bude mj. umožněno lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na 

trh práce.  

 

Vzdělávání a osvěta by měly mít charakter celoživotního učení, kdy je cílem napomoci nejen k aktivnímu 

a kreativnímu využití volného času, při boji proti šíření sociopatologických jevů, při zvýšení možností 

uplatnění v dalším vzdělávání a pracovním uplatnění a v rozvoji podnikavosti. Předmětem opatření proto 

bude vybudování infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve vymezených klíčových kompetencích. 

Celoživotní vzdělávání nabízí možnost prohlubování kvalifikace, získávání nových klíčových kompetencí a 

zároveň funguje jako další způsob trávení volného času a prostředek aktivního stárnutí. Kulturně 

osvětové akce přispívají k budování vztahu k místu bydliště a životnímu prostředí. Podporováno bude 

také vybudování zázemí, využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu 

práce. Menší obce mohou využít moderní technologické prostředky a zavádět tzv. virtuální vzdělávací 

programy.  

 

Očekávané přínosy 

 Zajištění dostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání 

 Zvýšení kvality školního i předškolního vzdělávání, zohledňující potřeby žáků se SVP 

 Zlepšení možností absolventů uplatnit se na místním trhu práce 

 Zlepšení uplatnění na trhu práce z důvodu vyšší kvalifikace, lepších znalostí a dovedností pro 

všechny věkové skupiny obyvatel  

 Posílení občanských kompetencí obyvatel 

 Rozšíření nabídky možností pro aktivní trávení volného času 
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možná opatření: 

II.2.1.1. rekonstrukce školních komplexů, zkvalitňování vybavení učeben, zajištění bezbariérovosti 

školních objektů 

 

aktivity/typové projekty: 

 stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti komunikace v cizích 

jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 

digitálními technologiemi (rekonstrukce a modernizace odborných učeben) 

 investice do stavebních úprav, rekonstrukce a vybavení prostor školy za účelem vytvoření 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP 

 zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu 

 

možná opatření: 

II.2.1.2. navýšení kapacity mateřských škol, podpora alternativních/hybridních řešení  

 

aktivity/typové projekty: 

 investice do staveb a stavebních úprav zařízení pro předškolní vzdělávání za účelem zajištění 

dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti 

 pořízení vybavení těchto zařízení 

 úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky) 

 podpora alternativních forem řešení (firemní školky, lesní školky, dětské skupiny, družiny, kluby, 

příměstské tábory) 

 

možná opatření 

II.2.1.3. zkvalitňování výuky na základních školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání 

 

aktivity/typové projekty: 

 vzdělávání pedagogů, využívání principů místně zakotveného učení 

 podpora doplňkových aktivit (poradenství, prohlubování spolupráce s rodiči, spolupráce mezi 

školami, svozy dětí) 

 podpora komunitních škol a alternativních forem výuky 

 zavádění výukových inovací 

 

možná opatření: 

II.2.1.4. spolupráce zaměstnavatelů a škol při vzdělávání studentů 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora odborných stáží a praxí ve firmách 

 spolupráce s místními firmami, ladění potřeb pracovního trhu a vzdělávání 

 nové vzdělávací programy zejména pro střední odborné školy 
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 spolupráce firem a škol při tvorbě ŠVP (střední odborné školy) 

 

možná opatření: 

II.2.1.5. podpora EVVO na školách i v mimoškolním vzdělávání 

 

aktivity/typové projekty: 

 inovace v environmentálním vzdělání  

 využití moderních technologií (sociální sítě, vysokorychlostní internet) při komunikaci s 

veřejností 

 podpora místních organizací zabývající se ochranou životního prostředí 

 podpora organizací zabývající se výukou environmentální výchovy  

 podpora vydávání informačních materiálů, publikací, pořádání besed a společenských akcí pro 

širokou veřejnost 

 podpora akcí se zaměřením na přírodovědné a environmentální témata 

 

možná opatření: 

II.2.1.6. podpora a propagace celoživotního a profesního vzdělávání dospělých 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora vzdělávacích kurzů zaměřených na klíčové kompetence - počítačová gramotnost, 

finanční gramotnost, občanské kompetence 

 rekvalifikace, školení, tvorba odborně vzdělávacích programů pro úřady práce 

 spolupráce se školami při dalším vzdělávání dospělých 

 využívání školních budov a stávajícího vybavení pro tyto účely 

 rozvoj vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání dospělých 

 podpora vzdělávacích akcí zaměřených na aktivní trávení volného času 

 

Tab. 13 Indikátory pro SC II.2.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na vzdělávání 

Počet projektů 12 vlastní 
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Strategický cíl II.3. Sociální začleňování a boj s chudobou 
 

Navržené aktivity reagují na současnou situaci na území celé České republiky, kdy dochází k 

prohlubování sociálních rozdílů, chudnutí a narůstajícímu zadlužování populace. Poměrně homogenní 

specializace místních výrobních podniků v sobě nese riziko nestability a ztráty pracovních míst, je zde 

také tendence k nárůstu méně stálých pracovních úvazků a flexibilnějších forem zaměstnání, které 

mohou vést k ohrožení části populace. Důraz opatření je kladen na všechny tři složky sociální práce - 

sociální prevence, sociální poradenství a sociální péče.  

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

II.3.1. Prevence a snižování sociálního vyloučení 

II.3.2. Zvýšení dostupnosti bydlení 

 

Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 14 Indikátor strategického cíle II.3. 

Název MJ Výchozí hodnota (2011) Cílová hodnota (2023) Původ 

Míra nezaměstnanosti % 8,3 nižší vlastní 

Podíl osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu 

nezaměstnaných 

% 15,6 nižší vlastní 

SC II.3.1. Prevence a snižování sociálního vyloučení 
 

Území MAS Lašsko nepatří do kategorie sociálně slabých oblastí2, přesto zde existuje početná vrstva lidí, 

kteří žijí v chudobě nebo jsou chudobou a sociálním vyloučením přímo ohroženi. Zvyšující se počet 

sociálně slabších ve městech je doplněn protichůdným pohybem vystěhovávání movitějších obyvatel do 

rodinných domů na okrajích měst a do přilehlých obcí (pokračující suburbanizace). V souvislosti s 

prohlubováním sociálních rozdílů tato mobilita vede k větší polarizaci obyvatelstva, hromadění a 

posilování problémů v jednom místě. Reakce na rané signály a preventivní aktivita vede ke zmírňování 

trendu, které je mnohem méně nákladné, než řešení již rozvinutých problémů. V oblasti zaměstnávání se 

jedná především o podporu dvěma směry: vůči zaměstnavatelům nabízejících kvalitní pracovní místa a 

dobré (diverzifikované) pracovní podmínky, a podporu různých více ohrožených skupin obyvatel 

(absolventi, starší 50 let, ženy).  Na základě informací uvedených v Analýze sociálně vyloučených lokalit 

z května roku 2015, se na území MAS Lašsko nachází 13 lokalit stanovených jako sociálně vyloučených a 

to ve všech třech ORP, která se na území MAS Lašsko nacházejí (ORP Nový Jičín – 4, ORP Kopřivnice – 7, 

ORP Frenštát p. R. – 2). 

 

V rámci tohoto specifického cíle bude kladen důraz na řešení situací spojených se vznikem skupin 

obyvatel vyloučených ze společnosti na její okraj, lidí v pasti chudoby, bez šance na práci, bez přístupu ke 

                                                
22 Sociekonomický atlas MSK, str.32-33 
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vzdělání, bez přístřeší a boj s riziky s těmito jevy spojenými. Opatření kladou důraz na pomoc sociálně 

vyloučeným obyvatelům stejně jako na prevenci propadu do chudoby a sociálního vyloučení. Strategie 

vede třemi směry: analýza stávající situace, realizace podpůrných aktivit sloužících ke zmocnění sociálně 

vyloučených a zmírnění jejich situace, podpora podniků nabízejících vhodná pracovní místa.  

 

Očekávané přínosy 

 Zvýšení kvality života na území MAS Lašsko 

 Rozvoj sociálního podnikání 

 Zvýšení spolupráce místních subjektů 

 Větší sociální propojení mezi obyvateli území 

 

možná opatření:  

II.3.1.1. podpora preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika sociálního vyloučení 
 
aktivity/typové projekty: 

 mapování projevů sociálního vyloučení  

 podpora programů směřujících k prevenci a řešení sociálního vyloučení 

 poradenství a právní poradna, zvyšování informovanosti obyvatel 

 podpora spolupráce místních subjektů v sociální oblasti 

 

možná opatření:  

II.3.1.2. podpora NNO,  dobrovolnictví, občanských iniciativ a sociálních inovací 
 
aktivity/typové projekty: 

 podpora komunitní sociální práce, komunitních center, nízkoprahových zařízení 

 využití nových metod a forem sociální práce, využívání cizích zkušeností, především v sociálním 
podnikání 

 rozvoj projektů typu: jídlo potřebným, sdílení prostředků i zdrojů, zlevněnky, aj. 
 
možná opatření:  

II.3.1.3. zvyšování šancí na trhu práce podpora znovuzačlenění na trh práce 
 
aktivity/typové projekty: 

 probační a resocializační programy 

 rekvalifikace, kurzy, podpůrné programy 

 zřízení center zaměstnanosti nabízejících asistenční programy 
 
možná opatření:  

II.3.1.4. podpora sociálního podnikání 
 
aktivity/typové projekty: 

 podpora vzniku a fungování sociálních a Ethnic Friendly podniků  

 mapování nekalých praktik zaměstnavatelů 
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 motivování k usilování získat práci, vytvářet sociální pracovní místa, především ve veřejných 
službách, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek 

 
možná opatření:  

II.3.1.5. zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do komunitních procesů 
 
aktivity/typové projekty: 

 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 

 přijímání konkrétních opatření pro zpětné zapojení vyloučených skupin do dění v obci 

 

Tab. 15 Indikátory pro SC II.3.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na prevenci a snižování sociálního vyloučení 

Počet projektů 4 vlastní 

SC II.3.2. Zvýšení dostupnosti bydlení 
 

Bydlení je důležitou složkou kvality života v regionu, která ovlivňuje další rozvoj sídel. S demografickými i 

společenskými změnami narůstá počet domácností a počet lidí v domácnosti se snižuje, s přihlédnutím k 

současnému demografickému i ekonomickému vývoji je pravděpodobné, že se poptávka po bytovém 

fondu bude proměňovat a je na obcích, aby na potřeby místních obyvatel odpovídaly. Narůstá také 

potřeba řešit otázku chudoby a narůstajících sociálních rozdílů, přičemž prostředky vynaložené na řešení 

následků sociálního vyloučení a bezdomovectví bývají vyšší, než provoz sociálního bydlení. Velkou 

výhodou regionu je nízký podíl bytů ve špatném technickém stavu, které jsou nezpůsobilé k bydlení.  

 

Očekávané přínosy 

 Zvýšení kvality života obyvatel v obcích 

 Zkvalitnění bytového fondu 

 Začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

 Lepší nabídka bydlení mladým rodinám s dětmi 

 Zlepšení spolupráce mezi obcemi, NNO a dalších aktérů v oblasti bydlení 

 

možná opatření:  

II.3.2.1. podpora bytové výstavby a regenerace stávajícího bytového fondu 

 

aktivity/typové projekty: 

 výstavba kvalitních a moderně vybavených bytů, včetně tepelně technických parametrů budov, 

zachování poměrů mezi bydlením v rodinných domech a bytových domech  

 podpora modernizace bytového fondu  

 snižování energetické náročnosti budov, výměna nevyhovujících zdrojů tepla, využívání OZE 
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možná opatření:  

II.3.2.2. podpora sociálního a nízkoprahového bydlení 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora startovacích bytů pro mladé 

 projekty zaměřené na sociální a nízkoprahové bydlení s doplňujícími sociálními službami 

 podpora chráněného bydlení 

 

možná opatření:  

II.3.2.3. spolupráce mezi obcemi, NNO a majiteli bytů, poradenství 

 

aktivity/typové projekty: 

 společná setkávání zástupců veřejné správy, neziskového sektoru, zaměstnavatelů, majitelů a 

pronajímatelů bytů  

 systém poradenství v bytové problematice 

 

možná opatření:  

II.3.2.4. propagace alternativních forem bydlení 

 

aktivity/typové projekty: 

propagace ekobydlení 

cohousing/společné bydlení/komunitní bydlení 

 

Tab. 16 Indikátory pro SC II.3.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na aktivity naplňující opatření specifického 

cíle 

Počet projektů 5 vlastní 
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Klíčová oblast III ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Stav životního prostředí v regionu je ovlivněn blízkostí ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace a 

průmyslovou historií kraje, přesto je ve srovnání s celým Moravskoslezským krajem území MAS Lašsko 

oblastí s relativně dobrou kvalitou životního prostředí. V regionu se nachází řada cenných a chráněných 

lokalit s vysokou rozmanitostí druhů a stanovišť. Cílem této klíčové oblasti je zlepšování kvality ovzduší, 

kvality povrchových i podpovrchových vod, řešení problémů v odpadovém hospodářství, ochraně 

přírody, a zvýšení míry využívání obnovitelných zdrojů energie. 

 

Klíčová oblast životní prostředí navazuje na analytickou část, kapitolu Životní prostředí, SWOT analýzu a 

dotazníkové šetření. 

Strategický cíl III.1. Rozvoj inovativních řešení zlepšujících kvalitu ovzduší, vod a 
odpadového hospodářství 
 

Území MAS Lašsko je zatíženo znečištěním ovzduší zejména přenosem z místních a blízkých středních a 

velkých zdrojů, lokálními zdroji znečišťování a dopravou. Zdražováním energií dochází také ke zvyšování 

znečištění z důvodu spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Strategický cíl III.1. se zaměřuje na 

využívání kvalitnějších technologií vedoucích ke snížení emisí, využívání dopravních prostředků na 

alternativní pohon a výsadbu zeleně v obcích a městech, která přispívá ke zkvalitnění ovzduší a také 

zdravějšímu životnímu prostředí obyvatel. Další aktivity tohoto strategického cíle se zaměřují na 

zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vod. Na území se 

vyskytují v dostatečné míře kvalitní zásoby podzemní vody, zejména oblast Beskyd je vymezena jako 

chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), přesto jsou však zásoby vody znečišťovány, a to 

zejména nedostatečným odkanalizováním obcí, absencí čističek odpadních vod (ČOV) v některých 

obcích, průmyslovými podniky a v některých oblastech i splachy z polí v důsledku intenzivního 

zemědělského využívání půdy. Třetí oblastí je pak problematika nakládání s odpady s cílem zvýšení 

úrovně materiálového využití odpadů. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

III.1.1. Snižování emisí a negativních externalit spojených s dopravou pomocí novějších a kvalitnějších 

technologií 

III.1.2. Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody 

III.1.3. Zvýšení úrovně materiálového využití odpadů 
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Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 17 Indikátor strategického cíle III.1. 

Název MJ Výchozí hodnota (XXXX) Cílová hodnota (2023) Původ 

Plocha území s překročením 

imisních limitů pro polétavý prach 

PM10 

% 97,3 nižší vlastní 

Podíl obcí s vybudovanou 

kanalizací a ČOV   

% 75 100 vlastní 

SC III.1.1. Snižování emisí a hlukové zátěže pomocí novějších a kvalitnějších technologií 
 

Opatření tohoto cíle se zabývají podporou kvalitnějších technologií vedoucích ke snížení emisí jak u 

průmyslových komplexů, tak lokálních topenišť, která jsou nemalým zdrojem znečišťování ovzduší v 

regionu. Na silnicích také stále přibývá dopravních prostředků, čímž se nejen zvyšuje podíl emisí v 

ovzduší, ale také hluk z dopravy, který přispívá ke zhoršujícímu se životnímu prostředí obyvatel, zejména 

u větších komunikačních tahů. Ve specifickém cíli III.1.1. jsou zahrnuta opatření vedoucí ke snížení emisí 

a hlukové zátěže. Vedle opatření v oblasti infrastruktury (udržitelné formy dopravy, využití 

obnovitelných zdrojů energie) má tento specifický cíl možnost zásadně snížit znečištění ovzduší, a to 

investicemi do nových a ekologičtějších technologií v průmyslových podnicích a výměnou domácích 

kotlů na tuhá paliva za nová, emisně přijatelnější zařízení.  

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení stavu ovzduší jak na celém území MAS Lašsko, tak v lokalitách bodového znečištění 

 Modernizace technologií a postupů vedoucí ke snižující emisí škodlivých látek 

 Snížení dopadů dopravy na kvalitu ovzduší 

 

možná opatření:  

III.1.1.1. podpora opatření vedoucích snižování emisí 

 

aktivity/typové projekty: 

 výměna starších kotlů na tuhá paliva za novější, ekologicky přijatelnější, alternativní 

(nízkoemisní, bezemisní) 

 podpora ekologizace průmyslových i energetických zdrojů, investice do nových, ekologičtějších, 

technologií spolu se změnami technologických postupů za účelem snížení emisí (pro podnikání) 

 měření kvality ovzduší  

 podpora využívání vozidel na alternativní pohon a udržitelných forem dopravy 

 

možná opatření:  

III.1.1.2. snižování zátěží plynoucích z dopravy 
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aktivity/typové projekty: 

 výstavba liniových i plošných prvků podél hlavních silničních komunikací 

 budování ochranné zeleně podél cest (zábrana proti hluku a prašnosti) 

 modernizace technologických zařízení pro úpravy komunikací, modernizace silničních a 

železničních komunikací  

 inovace v technologiích využívaných v dopravě, GPS navigace, optimalizace tras 

 

Tab. 18 Indikátory pro SC III.1.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zlepšování kvality ovzduší  

Počet projektů 2 vlastní 

SC III.1.2. Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových 
vody 
 

Vodní toky na území MAS Lašsko jsou z převážné většiny regulovány, okolí jejich napřímených koryt 

neposkytuje téměř žádné přirozené inundační území, kde by se mohla voda rozlévat a zpomalit tak její 

odtok z území. Tato skutečnost, spolu s nízkou hustotou vodních ploch (nádrže, rybníky, tůně, mokřady 

aj.) a poměrně vysokým podílem zastavěných a zpevněných ploch na území MAS Lašsko, vede 

k akcelerovanému odtoku vody z krajiny. Tento efekt je ještě zesilován velkým podílem odvodněné 

zemědělské půdy a převahou velkých půdních bloků v území. Tento stav není ideální jak z hlediska 

ohrožení povodňovými situacemi (zejména bleskovými povodněmi v případě výskytu přívalových 

srážek), tak z hlediska schopnost krajiny zadržet vodu v území a vytvoření jejích zásob v případě suchých 

období.  

Pro zvýšení kvality vody na území MAS Lašsko je důležité, aby obce využívaly vodní zdroje v takové míře, 

aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání a znečištění. S ohledem na vysokou hustotu osídlení a 

intenzivní zemědělskou činnost jsou povrchové i podzemní vody zatíženy znečištěním, přičemž výstavba 

nových čistíren odpadních vod a kanalizací je často omezena nedostatkem finančních prostředků. Pro 

obce, které ještě nemají dokončenou kanalizaci a ČOV, je vhodné využít dotačních titulů na výstavbu a 

rekonstrukci stávající vodovodní infrastruktury. 

 

Část opatření tohoto SC tedy směřuje ke zlepšení retenčních schopností krajiny, část je zaměřena na 

zvýšení kvality povrchových a podpovrchových vod, včetně jejich efektivního využívání. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení kvality povrchových i podpovrchových vod 

 Zefektivnění využívání srážkových vod (zejména v intravilánech obcí) 

 Zlepšení retenčních schopností krajiny 

 Zlepšení stavu krajiny s ohledem na hrozící povodňové situace nebo sucho 

 

možná opatření: 

III.1.2.1. zlepšování kvality povrchových vod 
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aktivity/typové projekty: 

 výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích 

 využití dotačních titulů na budování kanalizací a ČOV 

 omezení příčin eutrofizace vod 

 

možná opatření: 

III.1.2.2. podpora efektivního hospodaření s vodou 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora využívání dešťové vody v intravilánech obcí  

 podpora inovativních řešení v oblasti filtrace a úpravy vody 

 podpora efektivního využívání podzemních vod 

 

možná opatření: 

III.1.2.3. zlepšování retenčních schopností krajiny 
 

aktivity/typové projekty: 

 analýza odtokových poměrů v území 

 podpora vzniku krajinotvorných a přírodě blízkých protipovodňových opatření (poldry, remízky, 

tůňky, rybníky) 

 zvyšování retence vody v krajině (obnova zaniklých rybničních ploch, mokřadů, přirozených 

vodních toků)  

 údržba stávajících vodních toků a jejich blízkého okolí, rybníků a dalších vodních ploch 

 

Tab. 19 Indikátory pro SC III.1.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zlepšení retenčních schopností krajiny a 

kvality povrchových a podpovrchových vody 

Počet projektů 2 vlastní 

SC III.1.3. Zvýšení úrovně materiálového využití odpadů 
 

Nakládání s odpady si v území řeší každá obec podle svého uvážení, náklady na likvidaci odpadů jsou v 

rozpočtu obcí nemalou částkou, a proto se jedná o stále aktuální téma. V současnosti hledají obce 

řešení, jak pokračovat v nakládání s odpady i do budoucna. 

Cílem odpadového hospodářství je odpad vůbec nevyrábět, což v současnosti není možné, ale je možné 

stávající odpad druhotně využívat. Specifický cíl III.1.3 předkládá možná opatření s nakládáním a 

využitím odpadu. 

 

Očekávané přínosy 

 Zkvalitnění recyklace a druhotného zpracování odpadů 
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 Nová řešení v problematice skladování odpadů 

 

možná opatření:  

III.1.3.1. zkvalitnění recyklace odpadů 

 

aktivity/typové projekty: 

 modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

 podpora výstavby třídící a dotřiďovací linky, zavádění výrob na bázi recyklovaných materiálů, 

recyklačních linek 

 

možná opatření:  

III.1.3.2. nová řešení skladování odpadů 

 

aktivity/typové projekty: 

 meziobecní spolupráce v řešení situace s nakládání s odpady (společné svozy aj.) 

 podpora inovativních řešení ve svozu a separaci odpadů a bioodpadů 

 nabídka kompostérů do domácností, popelnic na bioodpad na sídlištích 

 

možná opatření:  

III.1.3.3. výstavba a modernizace zařízení pro druhotné zpracování odpadů 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora bioplynových stanic 

 podpora kompostáren 

 podpora energetického využití odpadů 

 

Tab. 20 Indikátory pro SC III.1.3. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zvýšení úrovně materiálového využívání 

odpadu 

Počet projektů 4 vlastní 
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Strategický cíl III.2. Ochrana přírody a krajiny 
 

Sladit ochranu přírody a krajiny s ostatními požadavky na využití území a jeho ekonomický rozvoj je 

jedním z nejproblematičtějších úkolů v oblasti ochrany životního prostředí. Řešení by mělo vycházet z 

teorie udržitelného rozvoje, kdy uspokojení požadavků jednoho subjektu (člověk) nesmí být činěno na 

úkor jiného subjektu (jiný člověk, společnost, příroda). Na území MAS Lašsko je vymezena celá řada 

chráněných území (zvláště chráněná území, Natura 2000, významné krajinné prvky), přesto je potřeba se 

nadále starat o ochranu přírody a krajiny, zajistit udržitelný cestovní ruch v oblasti a informovanost 

obyvatel o ochraně přírody. Péče o krajinnou i sídelní zeleň je důležitým krokem ke zlepšování kvality 

životního prostředí, stejně jako péče a obnova ostatních krajinných struktur.  

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

III.2.1. Zlepšení stavu živé i neživé přírody 

III.2.2. Podpora přírodě blízkých postupů hospodaření 

 

Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 21 Indikátor strategického cíle III.2. 

Název MJ Výchozí hodnota (2014) Cílová hodnota (2023) Původ 

Koeficient ekologické stability 

krajiny 

koeficient 1,2 vyšší vlastní 

SC III.2.1. Zlepšení stavu živé i neživé přírody 
 

Tento specifický cíl zahrnuje opatření vedoucí ke zlepšení péče o cenná stanoviště a ekosystémy, na 

které jsou vázány významné rostlinné a živočišné druhy, včetně obnovy a tvorby jejich biotopů. Zahrnuta 

je zde také prevence šíření a regulace invazních druhů živočichů, které vytlačují nebo hubí původní druhy 

a případně mají i nepříznivé hospodářské či zdravotní dopady. Druhý typ opatření zahrnuje péči o krajinu 

a krajinný ráz, ochranu pohledových hodnot a horizontů, obnovu a ochranu krajinných struktur, 

především prvků územního systému ekologické stability, alejí, ale i jiné rozptýlené zeleně, péče o 

chráněná území, vodní prvky, významné krajinné prvky, geofenomény a zlepšení prostupnosti krajiny. 

 

Očekávané přínosy 

 Zlepšení životního prostředí 

 Obnova a ochrana přírodních stanovišť 

 Posílení ochrany významných rostlinných a živočišných druhů 

 Obnova významných krajinných prvků a krajinných struktur 

 

možná opatření: 

III.2.1.1. ochrana živé i neživé přírody, druhů i jejich stanovišť 
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aktivity/typové projekty: 

 posílení biodiverzity, obnova a zachování biologické rozmanitosti 

 péče o významné druhy, včetně jejich biotopů 

 ochrana cenných ekosystémů 

 ochrana krajinné i sídelní zeleně 

 likvidace invazních a nepůvodních druhů 

 snížení dopadů rizikových technických prvků (skleněné stěny, nevhodné typy sloupů VN, staré 

jímky) 

 

možná opatření: 

III.2.1.2. péče o krajinný ráz 

 

aktivity/typové projekty: 

 ochrana pohledových hodnot a horizontů 

 regenerace a obnova prvků krajinného systému 

 realizace prvků ÚSES 

 obnova krajinných struktur a péče o ně, např. o aleje i jinou rozptýlenou zeleň, chráněná území, 

zlepšení péče o vodní prvky, významné krajinné prvky, geofenomény 

 

Tab. 22 Indikátory pro SC III.2.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených 

zlepšení stavu živé a neživé přírody 

Počet projektů 5 vlastní 

 

SC III.2.2. Podpora přírodě blízkých postupů hospodaření 
 

Intenzivní využívání půdy druhé poloviny 20. století, spolu s množstvím necitlivých zásahů a negativních 

doprovodných jevů, které je doprovázely, se podepsaly na dnešní podobě a stavu krajiny. S důsledky 

tohoto hospodaření se krajina vyrovnává dodnes, problémy působí například degradace a eroze půdy, 

která spolu s jejím odnosem vede jednak ke znečištění povrchových vod a také k menší úrodnosti půd. 

Pěstování monokultur zase negativně ovlivnilo biodiverzitu krajiny. Základní úlohou přírodě blízkého 

hospodaření je natrvalo zachovat, popřípadě vytvořit stabilní a zdravé ekosystémy, které v naší krajině 

optimálně plní všechny ekonomické, ekologické a sociální funkce společností požadované. 

Prostřednictvím aplikace přírodě blízkých postupů v zemědělství a lesnictví by mělo být dosaženo 

minimalizace dopadů hospodaření na životní prostředí, produkce vysoce kvalitních potravin, podpoření 

biodiverzity krajiny a zlepšení kvality půd. V rámci navrhovaných opatření jsou zahrnuty také investiční 

aktivity do zemědělské a lesnické infrastruktury, směřující ke zvýšení hustoty lesních a polních cest a 

zpřístupnění pozemků vlastníkům. 

 

Očekávané přínosy 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
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Zlepšení biologické rovnováhy krajiny 

Rozšíření environmentálně šetrných způsobů hospodaření 

 

možná opatření: 

III.2.2.1. ochrana a omezení záboru ZPF 

 

aktivity/typové projekty: 

 omezení záboru ZPF 

 snižování eroze půdy 

 omezení hutnění půd 

 zvyšování organického podílu v půdě 

 zlepšení prostupnosti krajiny 

 

možná opatření: 

III.2.2.2. podpora environmentálně šetrných způsobů hospodaření v zemědělství 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora biologické rovnováhy krajiny prostřednictvím vhodně zvolených osevních postupů 

 podpora používání organických hnojiv 

 omezení používání pesticidů a herbicidů 

 podpora projektů vedoucích ke zlepšení životních podmínek chovaných zvířat 

 investice do zemědělské infrastruktury, vedoucí ke zvýšení hustoty sítě polních cest a 

zpřístupnění pozemků vlastníkům 

 

možná opatření: 

III.2.2.3. podpora přírodě blízkých postupů v lesním hospodaření 

 

aktivity/typové projekty: 

 zalesňování původními druhy dřevin 

 podpora přírodě blízkých pěstebních postupů 

 nezvyšovat podíl geograficky nepůvodních druhů dřevin 

 podporovat přirozenou obnovu lesních porostů 

 význam mrtvého dřeva v ekosystémech 

 investice do lesnické infrastruktury, vedoucí ke zvýšení hustoty sítě lesních cest a zpřístupnění 

pozemků vlastníkům 

 

Tab. 23 Indikátory pro SC III.2.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených na 

podporu přírodě blízkých postupů 

hospodaření 

Počet projektů 2 vlastní 
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Strategický cíl III.3. Udržitelné a hospodárné využívání energie 
 

Téma využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) se prolíná v rámci ostatních klíčových oblastí, dotýká se 

např. tématu kvality ovzduší nebo snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích. Opatření 

specifického cíle III.3.1 se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie, specifický cíl III.3.2 

snižováním energetické náročnosti. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických cílů: 

III.3.1. Podpora obnovitelných zdrojů energie 

III.3.2. Snižování spotřeby energie 

 

Vzhledem k řešené problematice, definovaným specifickým cílům a opatřením byl na úrovni 

strategického cíle stanoven následující indikátor: 

 

Tab. 24 Indikátor strategického cíle III.1. 

Název MJ Výchozí hodnota (2010) Cílová hodnota (2023) Původ 

Plocha území s překročením 

imisních limitů pro polétavý prach 

PM10 

% 97,3 nižší vlastní 

SC III.3.1. Podpora obnovitelných zdrojů energie 
 

Konvenční, neobnovitelné zdroje energie budou dříve či později vyčerpány, je proto vhodné se na tento 

stav postupně připravit a podporovat alternativní řešení, a to s ohledem na environmentální dopady 

výroby energie. V současné době je nejvíce rozvinuto využívání solární, vodní a větrné energie. 

Pozornost by měla být věnována zejména flexibilním a lokálním zdrojům energie. Velký potenciál 

spočívá ve využití biomasy jako paliva nebo zdroje bioplynu pro vytápění a výrobu elektrické energie.  

 

Očekávané přínosy 

 Lepší a efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energií 

 Úspora energií a návazně také financí v obcích  

 Lepší kvalita ovzduší v území  

 

možná opatření:   

III.3.1.1. podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů energií a materiálů 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

 využití místních zdrojů materiálů a energií s krátkým dodavatelským řetězcem 

 využití odpadní energie 
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možná opatření:   

III.3.1.2. koordinace udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie 

 

aktivity/typové projekty: 

 podpora systémových opatření v oblasti výroby a využití energie, zavedení energetického 

managementu 

 integrace OZE do témat týkajících se hospodářství, sociálního podnikání, péče o krajinu, 

bezpečnosti 

 

Tab. 25 Indikátory pro SC III.3.1. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených na 

podporu OZE 

Počet projektů 5 vlastní 

SC III.3.2. Snižování spotřeby energie 
 

Snižování spotřeby energie je možné dosáhnout v prvé řadě omezením plýtvání, což je značně 

problematické zejména z důvodu relativně nízké ceny produktů (elektřina), v tom smyslu, že jen 

výjimečně působí jako stimul pro změnu spotřebitelského chování. Změna tedy nemůže spočívat jen 

v samotném snižování spotřeby energií, ale také v použití nových a efektivnějších technologií, jejichž 

potenciál není zdaleka vyčerpán. Je vhodné prosazovat např. úsporné metody vytápění založené 

především na zdokonalení tepelné izolace budov nebo zavádění účinnějších a inovativních technologií a 

postupů při výrobě elektrické energie. 

 

Očekávané přínosy 

 Lepší a efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energií 

 Úspora energií a návazně také financí v obcích  

 Lepší kvalita ovzduší v území  

 

možná opatření:   

III.3.2.1. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie  

 

aktivity/typové projekty: 

 snižování ztrát v rozvodech energií (elektřina, teplo, plyn, tlakový vzduch) 

 výměna stávajících zařízení na výrobu energie za nová, s vyšší účinností 

 

možná opatření:   

III.3.2.2. výrobní inovace se zaměřením na úspory energií a materiálů 

 

aktivity/typové projekty: 

 instalace zařízení pro využití OZE pro vlastní spotřebu podniku 

 využití odpadní energie a druhotných surovin i recyklovaných materiálů 
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možná opatření:   

III.3.2.3. snižování energetické náročnosti budov 

 

aktivity/typové projekty: 

 zvyšování tepelných vlastností budov, zateplování objektů 

 výstavba nových budov s nízkou spotřebou energie a využívajících obnovitelné zdroje energie 

 

Tab. 26 Indikátory pro SC III.3.2. 

Název MJ Cílová hodnota (2023) Původ 

Počet realizovaných projektů zaměřených na 

snižování spotřeby energie 

Počet projektů 6 vlastní 
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4 Integrované a inovativní rysy strategie 
 

Popis integračních prvků 
 

Strategie jsou zaměřené na řešení konkrétních významných problémů, rozvojového potenciálu a inovací 

se zohledněním integrovaného dlouhodobého rozvoje území působnosti MAS v širokém spektru potřeb 

společnosti i prostředí. SCLLD především vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a 

navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Řešení problémů v území nemohou být 

izolovaná, efekt takových řešení by byl krátkodobý a nesynergický. SCLLD je proto koncipována tak, aby 

navržené cíle a opatření byly vzájemně provázány a docházelo k efektivnímu řešení problémů v území. 

Strategie a projekty MAS propojují různé typy aktivit např. investiční projekty se vzdělávacími akcemi 

apod., čímž vzniká spolupráce mezi aktéry působícími v regionu. Výsledný přínos přináší řadu 

synergických efektů a rozvoj území probíhá rovnoměrně a koordinovaně. 

 

SCLLD MAS Lašsko, z. s. proto klade důraz na integrační prvky, pomocí kterých má být zajištěn 

sjednocující, spojující a slučující charakter aktivit vedoucí k řešení problému a potřeb území. Základním 

integračním prvkem strategické části Strategie je princip udržitelného rozvoje. Ten je postaven na třech 

pilířích ekonomický, sociální a environmentální. Právě propojenost těchto tří pilířů zajišťuje udržitelný 

rozvoj území. Řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě oblasti není dlouhodobě udržitelné a efektivní.  

  

Problémy v území nemohou být vnímány izolovaně a nemohou být řešeny prostřednictvím jednoho 

projektu bez dalších vazeb. Navržené cíle se svými zaměřeními a důsledky prolínají a navzájem posilují. 

Příklady propojenosti vazeb, integrovanosti, napříč specifickými cíli SCLLD je znázorněna v následující 

matici (tab. 27), kde nám tmavě zelená barva naznačuje silnější vazbu s možností financování  z OP, 

světle zelená barva naznačuje slabší vazbu s možností financování z OP, tmavě modrá silnější integraci 

mezi SC a světlejší modrá slabší integraci mezi SC. 
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Tab. 27 Integrace specifických cílů SCLLD 

Specifický cíl 

I.
1

.1
. 

I.
1

.2
. 

I.
2

.1
. 

I.
2

.2
. 

I.
2

.3
. 

II
.1

.1
. 

II
.1

.2
. 

II
.1

.3
. 

II
.2

.1
. 

II
.3

.1
. 

II
.3

.2
. 

II
I.

1
.1

. 

II
I.

1
.2

. 

II
I.

1
.3

. 

II
I.

2
.1

. 

II
I.

2
.2

. 

II
I.

3
.1

. 

II
I.

3
.2

. 

I.1.1.  Zlepšení konkurenceschopnosti místní 
ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a 
dovedností zaměstnanců 

                  

I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní 
ekonomiky prostřednictvím inovací v 
jednotlivých hospodářských odvětvích 

                  

I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro 
místní podnikatele 

                  

I.2.2. Zvyšování úrovně ubytovacích a 
stravovacích zařízení 

                  

I.2.3. Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky 
zajímavých destinací a aktivit 

                  

II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného 
prostoru 

                  

II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury 

                  

II.1.3. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby                   

II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, 
rozšíření nabídky a dosahu celoživotního 
vzdělávání 

                  

II.3.1. Prevence a snižování sociálního vyloučení                   

II.3.2. Zvýšení dostupnosti bydlení                   

III.1.1. Snižování emisí a negativních externalit 
spojených s dopravou pomocí novějších a 
kvalitnějších technologií 

                  

III.1.2. Zlepšování retenčních schopností krajiny 
a kvality povrchových a podpovrchových vody 

                  

III.1.3. Zvýšení úrovně materiálového využití 
odpadů 

                  

III.2.1. Zlepšení stavu živé i neživé přírody                   

III.2.2. Podpora přírodě blízkých postupů 
hospodaření 

                  

III.3.1. Podpora obnovitelných zdrojů energie                   

III.3.2. Snižování spotřeby energie                   

(Zdroj: vlastní zpracování) 



49 
 

Popis inovativních prvků 
 

MAS při realizaci svých strategií místního rozvoje uplatňují a podporují inovativní řešení problémů 

prostřednictvím zavedení nových produktů, procesů nebo postupů. Ve venkovských oblastech může tato 

podpora znamenat i přenos a přijetí inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem know-how 

nebo nalézání nových řešení přetrvávajících problémů venkova, které se v rámci jiných politických 

zákroků nepodařilo vyřešit uspokojivým a udržitelným způsobem.  

 

Inovativní prvky představují jiné způsoby nebo metody řešení současných problémů než bylo v regionu 

obvyklé přinášející zlepšení stavu nebo zkvalitnění situace. Inovativní prvky lze rozdělit na radikální, 

přinášející podstatnou změnu od současného stavu a přírůstkové, které navazují na současný stav.  

 

MAS Lašsko, z. s. funguje od roku 2012 a proto je její přístup a veškeré aktivity pro daný region v určitém 

směru inovativní. MAS na základě principů metody LEADER bude v následujícím programovém období 

prosazovat inovativnost ve všech oblastech své činnosti.  

 

MAS nemá mnoho zkušeností se svými projekty, do této doby realizovala projekt Lašský rozjezd v rámci 

opatření III 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, projekt spolupráce s MAS 

Moravskoslezského kraje v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Za velice inovativní lze 

považovat vlastní projekt MAS s názvem Mikrogranty MAS Lašsko, projekt podporující místní obyvatelé 

ve své činnosti. Při hodnocení byla zohledněna také inovativnost předkládaných projektů.   

 

MAS Lašsko, z. s. bude ve svých výzvách specifikovat inovativnost jako jedno z preferenčních kritérií pro 

výběr projektů. 

5 Vazba na strategické dokumenty 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. vychází ze strategií místního, 

krajského, národního i evropského významu. Cíle a opatření SCLLD MAS Lašsko, z. s. nejsou v rozporu s 

územními plány i dalšími územně-plánovacími dokumenty obcí a se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, akceptuje strategické plány obcí a respektuje strategické dokumenty na 

úrovni Moravskoslezského kraje, České republiky a EU.  

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny strategické dokumenty, se kterými jsou cíle a opatření SCLLD MAS 

Lašsko, z. s. v souladu. Žádné cíle a opatření nejsou v rozporu, pokud jsou zde dílčí nesrovnalosti, je 

SCLLD MAS v neutrálním postavení. 
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Tab. 28 Strategické dokumenty evropského významu 

Název dokumentu Hlavní cíle 

Evropa 2020 Inteligentní růst, Inovace v unii; Mládež v pohybu; Digitální program pro Evropu; Udržitelný růst; 
Evropa méně náročná na zdroje; Průmyslová politika pro věk globalizace; Růst podporující začlenění; 
Program pro nové dovednosti a pracovní místa; Evropská platforma pro boj proti chudobě 

Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj  Ochrana životního prostředí, Sociální spravedlnost a soudržnost; Hospodářská prosperita; Plnění 
našich mezinárodních povinností 

Územní agenda EU 2020  Větší vliv globalizace – strukturální změny po globální hospodářské krizi; Výzvy integrace EU a rostoucí 
vzájemná provázanost regionů; Demografické a sociální výzvy lišící se podle územních celků a 
vyloučení zranitelných skupin; Změna klimatu a environmentální rizika – geograficky odlišné dopady; 
Energetické výzvy zaujímají přední místo a ohrožují konkurenceschopnost regionů; Ztráta biologické 
rozmanitosti; ohrožené přírodní, krajinné a kulturní dědictví; Územní priority rozvoje Evropské unie: 
Podpora polycentrického a vyváženého územního rozvoje; Podpora integrovaného rozvoje ve 
městech a venkovských a specifických oblastech; Podpora integrovaného rozvoje ve městech a 
venkovských a specifických oblastech; Územní integrace v přeshraničních a nadnárodních funkčních 
regionech; Zajištění globální konkurenceschopnosti regionů na základě silné místní ekonomiky; 
Zlepšení územního propojení pro jednotlivce, komunity a podniky; Správa a propojení ekologických, 
krajinných a kulturních hodnot regionů  

 

Tab. 29 Strategické dokumenty celostátního významu 

Název dokumentu Hlavní cíle 

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v 
letech 2011-2015 

Vybudování stabilního, dlouhodobě prosperujícího a konkurenceschopného trhu s bioprodukcí, 
vyráběnou efektivně a zároveň podle principů ekologického zemědělství (EZ), s ohledem na pohodu 
zvířat, životního prostředí a zpracovatelské metody; vytvoření takové infrastruktury, která bude 
umožňovat kontinuální a dlouhodobě udržitelný rozvoj a zároveň bude vytvářet podmínky k tomu, 
aby mohla být bioprodukce významnou položkou českého EZ; dosažení efektivního propojení 
prvovýroby a zpracovatelských aktivit zemědělského i nezemědělského charakteru v rámci celého EZ 

Analýza sociálně vyloučených lokalit ČR Analýza shrnuje hlavní zjištění celého výzkumného projektu a přináší informace o aktuálním počtu a 
rozmístění sociálně vyloučených lokalit v ČR. Zároveň rozkrývá souvislosti jednotlivých fenoménů, 
které ovlivňují proces sociálního vyloučení, a věnuje se také zjištěním v hlavních oblastech jako je 
vzdělávání, bydlení a trh práce. V neposlední řadě přináší doporučení pro nastavení podpory v 
programovém období 2014 - 2020. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR 2011-2015 

Zvýšení kvality vzdělávání; Nové metody hodnocení škol; Optimalizace nabídky vzdělávání; Rozvoj 
odborného vzdělávání; Podpora pedagogických pracovníků  

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-
2020  

Stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za 
účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit.  

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s Harmonizace podmínek na přepravním trhu, modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní 
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výhledem do roku 2050 dopravy, zlepšení kvality silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, 
provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému, rozvoj transevropské 
dopravní sítě, zvýšení bezpečnosti dopravy, výkonové zpoplatnění dopravy, práva a povinnosti 
uživatelů dopravních služeb, podpora multimodálních přepravních systémů, rozvoj městské, 
příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS, zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně 
spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu, využití nejmodernějších dostupných technologií a 
globálních navigačních družicových systémů (GNSS), snižování energetické náročnosti sektoru 
doprava a zejména její závislosti na uhlovodíkových palivech. 

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 Dostupnost přiměřeného bydlení – zajištění přiměřené dostupnosti ve všech formách bydlení; 
Vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení – vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, 
legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením; trvalé zvyšování kvality bydlení – 
snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 
výhledem do roku 2030 

Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva, 
jako je výchova a vzdělávání, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, věda a 
výzkum.  

Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016 Kulturní památky; Památkově chráněná území; Ústřední seznam kulturních památek; Evidence 
movitých kulturních památek; Monitoring památkového fondu; Výzkum a vývoj; Integrovaný systém 
ochrany movitého kulturního dědictví; Archeologické dědictví; Ochrana kulturní krajiny; Řešení 
nepředvídatelných událostí; Kompenzace za omezení vlastnického práva; Odborné vzdělávání; 
Edukační aktivity; Památky a cestovní ruch; Výkonné orgány památkové péče; Památková inspekce; 
Odborná organizace památkové péče; Účast dalších subjektů při nakládání s památkovým fondem 

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 
2014-2020 

Jedná se o zásadní strategický dokument, jež definuje opatření vedoucí k efektivnímu fungování a 
celkovému rozvoji malých a středních podnikatelů jako významné součásti národní ekonomiky, dále 
stanovuje prioritní oblasti podpory pro programovací období 2014–2020, jejichž opatření budou 
financovaná ze strukturálních fondů EU, a vymezuje nástroje pro naplňování jednotlivých priorit. 

Koncepce požární prevence ČR 2012-2016 Zavést specialisty pro specifické obory požární prevence, kteří budou odbornými poradci a lektory pro 
HZS ČR; Zavést systém pro posuzování projektů zpracovaných požárním inženýrstvím; Vypracovat 
systém určování subjektů ke kontrole dle rizikovosti; Připravit efektivní systém odborné přípravy pro 
výkon specializovaných činností a jeho realizace; Definovat jednotný celorepublikový systém řízení a 
vyhodnocování PVČ  

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-
2020 

Zvyšování konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, 
udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální 
rozvoj České republiky 

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 
2007-2013 

Základními principem dokumentu je vnímání státní politiky jako zodpovědnost státu za vytváření 
podmínek pro rozvoj mladé generace a za plnění úkolů, které státu v této věci přísluší nebo k jejichž 
plnění se v rámci celé řady mezinárodních úmluv přihlásil, tak zodpovědnost rodiny a přiměřeně věku 
i zodpovědnost jednotlivce za sebe sama.  
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Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva 
zemědělství do roku 2015 

Vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR, které umožní 
sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních 
ekosystémů při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod 

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

závazný cíl podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR ve výši 13 % v roce 2020, 
jehož součástí je závazný cíl podílu energie z OZE ve všech druzích dopravy na hrubé konečné 
spotřebě energie v dopravě v ČR ve výši 10 % v roce 2020; předpokládá v roce 2020 dosažení 14 % 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě 

Národní akční plán inkluzivního vzdělávání 2010-
2013 

Cílem realizace úkolů tohoto materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém 
vzdělávacím systému. Konečným cílem je pak působit preventivně proti sociální exkluzi jednotlivců i 
celých sociálních skupin a přispět k úspěšné integraci jedinců s postižením či znevýhodněním do 
společenských, politických a ekonomických aktivit občanské společnosti.  

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 
2013-2017 

Zajištění a ochrana lidských práv starších osob; Celoživotní učení; Zaměstnávání starších pracovníků a 
seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění; Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce; 
kvalitní prostředí pro život seniorů; zdravé stárnutí; Péče o nejkřehčí seniory s omezenou 
soběstačností 

Národní akční plán zdraví a životního prostředí 
(NEHAP ČR) 

Prosazování opatření na ochranu životního prostředí a zdraví; NEHAP se v některých ohledech váže k 
dokumentu ZDRAVÍ 21, v části environmentálních determinant zdraví 

Národní inovační strategie ČR 2012-2020 Posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a 
zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst 
a pro rozvoj kvality života na území ČR 

Národní koncepce podpory rodin s dětmi Vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin zaměřující se na finanční 
zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti; podporu zkvalitňování rodinných 
vztahů a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými potřebami a podporu 
zapojení krajů a obcí do rodinné politiky 

Národní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví; Modernizace inovace a kvalita; Vytvořit silné 
zemědělskopotravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu 
produktů; Přenos znalostí; Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí; rozšířit 
vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství.  

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
2011-2020 

Snížení nehodovosti na silnicích v České republice 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury;  Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného 
prostředku dopravní obsluhy území; Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu; Rozvoj cyklistiky 
pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví; - Zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty. 

Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-
2024 

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů; Minimalizace nepříznivých účinků 
vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí; Udržitelný rozvoj společnosti a 
přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“; Maximální využívání odpadů jako náhrady 
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primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství 

Politika územního rozvoje ČR Celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na 
celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých 
argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie 

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-
2012 

Podpora rozvoje služeb sociální prevence, transformace služeb sociální péče, vzdělávání a profesní 
rozvoj, plánování sociálních služeb, reflexe krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, 
sociální služby a evropská sociální politika, cílové skupiny s potřebou multidisciplinárního přístupu, 
ekonomická udržitelnost a rozvoj sociálních služeb 

Státní energetické koncepce ČR 2010-2030 Zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby 
obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních 
podmínek; zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro 
fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva 

Státní politika životního prostředí 2012-2020 Zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k 
efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní 
prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v 
Evropě i celosvětově; SPŽP je zaměřena na oblast ochrany a udržitelného využívání zdrojů, ochrany 
klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochrany přírody a krajiny, bezpečného prostředí 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-
2020 

Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky 
funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu; Udržet 
a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny; Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku 
především omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s 
předností využití ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně; Obnovit přirozené hydro-
ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným 
klimatickým změnám; Zabezpečení ochrany půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného 
přírodního zdroje, s uplatněním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na ostatní složky životního 
prostředí; Zajištění vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do 
struktury sídel 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR Zlepšování podmínek pro zdravý život; Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace; 
Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou 
soudružnost; Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a 
podnikání, zemědělství, služeb); Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a 
surovinové efektivity hospodářství; rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje; 
upevňování územní soudružnosti; zvyšování kvality života obyvatel území; účinněji prosazovat 
strategické a územní plánování; odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví; posilování sociální 
stability a soudružnosti 

Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání; Rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti žáků; 
Podporovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia i mezi 
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programy středoškolského a terciárního studia a jejich propojení na další vzdělávání; Usnadnit 
přechod a uplatnění absolventů v praxi; Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na 
dalším vzdělávání a ke zvýšení investic do dalšího vzdělávání, provázat systémovou a programovou 
složku finanční podpory dalšího vzdělávání 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR Komplexní ochrana biodiverzity v ČR, pokrývá jak „strategická témata“ ochrany in situ, ex situ, 
invazních druhů, apod., tak také definuje problémové okruhy a cíle v „biodiverzitě v sektorových a 
složkových politikách“ (lesní ekosystémy, vodní a mokřadní, doprava, energetika, cestovní ruch, 
apod.) 

Strategie podpory využití potenciálu kulturního 
dědictví 2014+ 

Základní péče o kulturní dědictví; Dostupnost kulturního dědictví a efektivní veřejná správa; 
Zabezpečení rozvoje kulturních a kreativních odvětví; Efektivita lidských zdrojů  

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Koncepce politiky zaměstnanosti 2013-2020 vymezila základní problémové okruhy, které bude nutné 
v následujících letech v oblasti zaměstnanosti řešit a nastínila základní priority politiky zaměstnanosti. 
Strategie tyto priority dále rozpracovává do konkrétních strategických opatření. 

Strategie prevence kriminality 2012-2015 Snížení výskytu kriminálního chování a rizikových faktorů; zvýšení bezpečí na veřejných místech; 
stabilní finanční podpora efektivních aktivit a projektů prevence kriminality a stabilizovaný a efektivní 
systém prevence kriminality, který je obvyklý v rozvinutých demokraciích 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí 
a mládeže 2009-2012 

Vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky 
prevence, z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi nadresortních orgánů a ze zkušeností s 
naplňováním koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u 
dětí a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004 a 2005- 2008 

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

Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků; Rozvoj zemědělství při 
podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním zdrojům; Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a 
životaschopnosti zemědělských podniků; Rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako 
obnovitelných zdrojů energie; Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu; Snížení dopadů rizikovosti 
podnikání v zemědělství; Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch 
reálné konkurenceschopnosti; Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity potravinářství; 
Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní výkonnosti; Zachování 
strategických kapacit potravinářství; Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji 
venkova 

Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020, 
obsahuje přehled opatření zaměřených na sociální začleňování a boj s chudobou s přehledem 
relevantních materiálů a zdrojů. Strategie zahrnuje i oblasti překračující hranice resortu, které mají 
významný vliv na sociální začleňování osob. 

Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 Regionální konkurenceschopnost; Územní soudružnost; Environmentální udržitelnost; Veřejná správa 
a spolupráce  

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a 
odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém 
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Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-
2015 

Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR je stanovení priorit a strategických opatření v 
oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro období 2008 až 2015.  

Zásady státní lesnické politiky Zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace; Zvyšovat konkurenceschopnost lesního 
hospodářství; Zvyšovat biodiverzitu v lesních ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu; 
Posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova; Posílit význam školství, 
výzkumu a inovací v lesním hospodářství. 

Zdraví 21 - dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR 

Řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout 21 cílů společného evropského 
programu k povznesení zdravotního stavu národů a regionu  

 

Tab. 30 Strategické dokumenty krajského významu 

Název dokumentu Hlavní cíle 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy MSK 2012 

Zvýšení kvality vzdělávání; Nové metody hodnocení škol; Optimalizace nabídky vzdělávání; Rozvoj 
odborného vzdělávání; Podpora pedagogických pracovníků  

Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (vč. 
transformace pobytových sociálních služeb) 

Koncepce identifikuje způsoby, jak se poskytovatelé sociálních služeb mohou připravit a být hybnou 
silou naplňování jejich záměrů v oblasti kvality sociálních služeb a procesu transformace.  

Koncepce prevence kriminality MSK na období 2012-
2016 

Krajská koncepce určuje vize, cíle a cílové skupiny, identifikuje hlavní působící kriminogenní faktory a 
problémy, včetně stanovení dílčích aktivit k jejich řešení; vytvoření takových podmínek pro občany, 
které jim budou poskytovat dostatečnou ochranu, posílí jejich pocit bezpečí a povedou k celkovému 
zlepšení kvality života v MSK 

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova MSK Zabezpečení rozvoje zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými podmínkami pro agrární 
produkci; Zabezpečení jiných podnikatelských aktivit navazujících na rozvoj zemědělství i dalších 
vhodných odvětví; Zachování tradičních hodnot v území, a to i v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj 
krajiny; Posílení ekonomické a sociální stability venkovských sídelních celků 

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality 
ovzduší MSK 

Zajištění zlepšení kvality ovzduší na celém území aglomerace MSK a přispět k dodržení závazků, které 
ČR přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší 

Plán odpadového hospodářství MSK Vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní 
způsob nakládání s odpady 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území MSK Navrhuje rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým 
upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování 
a ekonomickou průchodnost navržených postupů 

Regionální inovační strategie MSK 2009-2016 Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti; Podpora realizace 
smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích MSK; Podpora zakládání a 
rozvoje SPIN – OFFS a inovativních START – UPS, Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany 
duševního vlastnictví; Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských 
záměrů; Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů a znalostní ekonomice; Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích; Zvýšení žádoucí mobility 
lidských zdrojů ve znalostních institucích; Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v 
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mezinárodních iniciativách a projektech VaV; Zvyšování informovanosti malých a středních firem o 
trendech vývoje technologií a zahraničních trhů; Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, 
implementace a propagace RIS 

Strategie rozvoje MSK 2009-2020 Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika; Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – 
příležitost pro všechny; Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný 
boj proti chudobě; Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu; 
Efektivní správa věcí veřejných  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 
2015-2020 

Plán je nástrojem k řízení sítě sociálních služeb v kraji, proto také obsahuje popis stanovování sítí s 
ohledem na reálné možnosti, pokud se jedná o udržitelnost, kvalitu, efektivitu a dostupnost sociálních 
služeb. Jednou z priorit pro následující období je udržení optimální sítě sociálních služeb a její 
dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování stávajících zdrojů.  

Zásady územního rozvoje MSK Dokument stanovuje priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudružnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje.  

 

Strategické dokumenty místního významu 

 

Tab. 31 Strategické dokumenty na úrovni ORP 

Název ORP Název dokumentu 

Frenštát pod Radhoštěm Strategie území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, 2015-2024 

ÚAP ORP Frenštát pod Radhoštěm (2014) 

Kopřivnice Strategie území správního obvodu ORP Kopřivnice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, 2015-2024 

ÚAP ORP Kopřivnice (2014) 

Nový Jičín Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, 2015-2024 

ÚAP ORP Nový Jičín (2014) 

 

Tab. 32 Strategické dokumenty na úrovni měst a obcí 

Název obce Název dokumentu 

Bordovice Program rozvoje obce Bordovice 2015-2022 

ÚP Bordovice (2010) 

Frenštát pod Radhoštěm Program rozvoje města Frenštát p. R. 2013-2015 

ÚP Frenštát pod Radhoštěm (2011) 
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Hodslavice Strategický rozvojový plán obce Hodslavice na roky 2013-28 

ÚP Hodslavice (aktualizace 2012) 

Hostašovice ÚP Hostašovice (aktualizace 2010) 

Kopřivnice Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizace v r. 2014) 

ÚP Kopřivnice (2009) 

Lichnov Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2015-2018 

ÚP Lichnov (2007) 

Mořkov Strategický plán rozvoje obce Mořkov pro období 2015-2020 

ÚP Mořkov (2013) 

Nový Jičín Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2014-2020 

ÚP Nového Jičína (2009) 

Příbor Strategický plán rozvoje města Příbor 2008-2016 

ÚP Příbor (2012) 

Rybí Plán rozvoje obce Rybí na léta 2015 – 2020, s výhledem do roku 2025 

ÚP Rybí (2012) 

Štramberk ÚP Štramberk (2013) 

Tichá  ÚP Tichá (2010) 

Trojanovice ÚP Trojanovice (aktualizace 2012) 

Veřovice ÚP Veřovice (2010) 

Závišice Strategický rozvojový plán obce Závišice 2011-2018 

ÚP Závišic (2010) 

Ženklava ÚP Ženklavy (2010) 

 

Tab. 33 Další strategické dokumenty místního významu 

Název dokumentu 

II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013 - 2016 

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 - 2017 

Energetický plán města Kopřivnice 2010 - 2022 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín na léta 2012 - 2015 

Koncepce města Frenštát pod Radhoštěm: Prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence jiných závislostí 2016-2020 

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 

Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2013 - 2015 
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Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2011 - 2016 

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 - 2015 

Plán prevence kriminality na léta 2013 – 2016 v Příboře 

Plán rodinné politiky města Příbor na období 2013 – 2017 

Program rozvoje cestovního ruchu města Frenštát pod Radhoštěm na období 2008 - 2015 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 2015 - 2018 na území správního obvodu obce města Frenštát pod Radhoštěm 

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2014 - 2016 
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6 Akční plán 
 

Akční plán obsahuje tzv. programové rámce zvolených operačních programů sloužící jako nástroj 

implementace SCLLD MAS Lašsko, z. s. Programový rámec definuje realizaci částí SCLLD prostřednictvím 

jednoho z programů podporovaných z ESI fondů. Pro každý relevantní program podporovaný z ESIF na 

základě rozhodnutí aktérů v území je zpracován samostatný Programový rámec, který musí být v 

souladu s relevantními programy pro období 2014–2020. Jedná se o Programový rámce Integrovaného 

operačního programu (IROP), Programový rámec Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a 

Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV). 

 

Doporučená struktura popisu opatření CLLD: vazba na SC OP, cíl opatření CLLD, možná témata projektů, 

možní příjemci dotace, minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů, principy pro určení 

preferenčních kritérií. V PRV jsou definovány tzv. Fiche (opatření CLLD u IROP a OPZ). Fiche i opatření 

musí být v souladu s výzvou MAS. 

 

Akční plán rovněž obsahuje grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně 

schematického znázornění integrovaného přístupu napříč programovými rámci. 
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Programový rámec IROP 
 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude MAS Lašsko realizovat aktivity 

prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v Prioritní ose čtyři, která podporuje aktivity z 

prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:  

 

 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 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 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

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

 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
 

Z uvedeného výčtu budou na základě analýzy potřeb území, komunitního projednávání a konečného 

rozhodnutí aktérů realizovány tučně zvýrazněné specifické cíle. 

 

Programový rámec obsahuje definici konkrétních opatření, kterými jsou naplňovány stanovené cíle ve 

SCLLD, a která také vymezují oblasti podpory pro konečné žadatele. V rámci programového rámce IROP 

bylo definováno 5 opatření CLLD znázorněných na schématu níže.  

 

Obr. 3 Opatření definovaná pro Programový rámec IROP 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 34 Programový rámec IROP - Opatření IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl strategie:  SC II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury 

Název opatření:  IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Vazba na specifický cíl IROP:  SC 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci realizace SC 4.1. Posílení 

komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření:  Cílem opatření je zvýšit podíl udržitelných forem dopravy, prostřednictvím 

dobudování sítě cyklostezek/cyklotras, které budou zajišťovat spojení města s jejich 

venkovským zázemím (i města mezi sebou), umožňujících mj. dojížďku do 

zaměstnání a za službami formou cyklodopravy. Podpora a zkvalitňování podmínek 

pro pěší chůzi a zejména cyklistiku povede k poklesu užívání automobilů, a tedy k 

menšímu znečištění životního prostředí a menšímu vytížení vozovek a snížení nároků 

na parkování. Předmětem opatření bude také zvyšování bezpečnosti dopravy, např. 

bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 

přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou 

pohyblivostí nebo orientací. Součástí projektu může být budování doprovodné 

infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního 

značení, případně také doprovodná zeleň. 

 

Ve strategické části SCLLD je tato problematika řešena v následujících cílech a 

opatřeních: 

Strategický cíl: II.1: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 

Specifický cíl: II.1.2. Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění 

infrastruktury 

Opatření: 

II.1.2.1. zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

II.1.2.2. investice do dopravní infrastruktury 

II.1.2.3. mapování bezpečnostních rizik a řešení problematických a rizikových míst 

 

Strategický cíl: III.1: Rozvoj inovativních řešení zlepšujících kvalitu ovzduší, vod a 

odpadového hospodářství 

Specifický cíl: III.1.1: Snižování emisí a hlukové zátěže pomocí novějších a 

kvalitnějších technologií  

Opatření 

III.1.1.1. podpora opatření vedoucích snižování emisí 

III.1.1.2. snižování zátěží plynoucích z dopravy 

Typy projektů:   Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a 
dopravních značení vymezených komunikací, na kterých je vyloučená 
automobilová doprava  

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

 Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. 
stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení  

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy 
a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
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 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší 
k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce 
přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou 
dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 

 Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby 
u cyklostezek a cyklotras 

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami   

Příjemci podpory:  
 

- obce  
- dobrovolné svazky obcí  
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Minimální  
a maximální výše:  

MAS Lašsko, z. s. předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své 
výzvě.  

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS Lašsko, z. s. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupu: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Km 

7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Km 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Realizace 

Indikátory výsledku: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech   % 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě % 
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Tab. 35 Programový rámec IROP - Opatření IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Specifický cíl strategie:  SC II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru 

Název opatření:  IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

Vazba na specifický cíl IROP:  SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v rámci realizace SC 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření:  Opatření přispívá k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a 

hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika související se změnou klimatu jako 

jsou nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, déletrvající sucha, vichřice, 

sesuvy, rozsáhle požáry či mimořádné události antropogenního původu. Cílem 

opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS a to zejména pro JPO II a III 

potřebného pro předpokládaný výskyt mimořádných událostí a rizik z nich 

vyplývajících, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a 

technologickými riziky.  

Prostřednictvím tohoto opatření bude v exponovaných územích ČR posílena 

vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a 

specializované technické a technologické prostředky. Podpořeny mohou být pouze 

jednotky požární ochrany, které působí v exponovaných územích vymezených v 

příloze č. 5 Programového dokumentu IROP. 

Projekt musí být v souladu s dokumentem “Zajištění adekvátní odolnosti a 

vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému - Policie ČR a 

Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení 

se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020”.  

 

Ve strategické části SCLLD je tato problematika řešena v následujících cílech a 

opatřeních: 

Strategický cíl: II.1: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 

Specifický cíl: SC II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru  

Opatření: 

II.1.1.4. zvyšování odolnosti území proti extrémním klimatickým jevům a zvýšení 

připravenosti území k řešení rizik a katastrof 

Typy projektů:   Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem 
je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka 
IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou 
stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba 
nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se 
jednat například o:  

- výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování 
techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a 
zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k 
nasazení 

- pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické 
energie pro nouzový provoz stanice  

 Posílení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP 
Nový Jičín a Kopřivnice), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení 
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mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní 
dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. 
Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky např. speciální 
dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití  

 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon 
činností spojených s extrémním suchem. Cílem je posílení vybavení složek 
IZS (pro ORP Nový Jičín a Kopřivnice) pro řešení mimořádných událostí v 
důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek 
podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či 
elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí 
speciál. 

Příjemci podpory:  
 

Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 
- MV – Generální ředitelství HZS ČR  
- HZS krajů  
- Záchranný útvar HZS ČR  
- Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle 
přílohy zákona o požární ochraně)  
- Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů  
- Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují 
vzdělávání a výcvik složek IZS  
- Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností  

Minimální  
a maximální výše:  

MAS Lašsko, z. s. předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své 
výzvě.  

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS Lašsko, z. s. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupu: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS Sety 

5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS Objekty 

Indikátory výsledku: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

5 75 20 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS Území 
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Tab. 36 Programový rámec IROP – Opatření IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Specifický cíl strategie:  SC II.1.3. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 

Název opatření: IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

Vazba na specifický cíl IROP:  SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v rámci 
realizace SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření:  Opatření směřuje k rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro sociální služby podle 

zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

podpoře dostupnosti veřejných víceúčelových zařízení, ve kterých se setkávají 

členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 

rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako 

celku. Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatření jsou zaměřeny na služby terénního a 

ambulantního charakteru a ke službám pobytového charakteru odpovídající 

současným principům sociálního začleňování. Podporovanou aktivitou jsou také 

služby primární prevence, které mají komunitní charakter a na tyto služby navazující 

infrastruktura komunitních center, jejichž kapacita je nedostačující. Dílčím cílem 

opatření je budování sociálního bydlení, plnící preventivní funkci při ztrátě bydlení a 

pokrývající potřeby domácností ocitající se v bytové nouzi. 

 

Ve strategické části SCLLD je tato problematika řešena v následujících cílech a 

opatřeních: 

Strategický cíl: II.1: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 

Specifický cíl: SC II.1.3. Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 

Opatření: 

II.1.3.2. podpora sociálních služeb pro všechny potřebné skupiny 

II.1.3.4. podpora komunitních center 

 

Strategický cíl: II.3: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl: II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 

Opatření:  

II.3.1.1. podpora preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika sociálního 

vyloučení 

II.3.1.2. podpora NNO,  dobrovolnictví, občanských iniciativ a sociálních inovací 

 

Strategický cíl: II.3: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl: II.3.2: Zvýšení dostupnosti bydlení 

Opatření:  

II.3.2.2. podpora sociálního a nízkoprahového bydlení 

Typy projektů:   Realizace staveb, stavebních úprav, pořízení vybavení a případné související 
úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem 
vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním 
vyloučením 

 Podpora pobytových sociálních služeb 

 Nákup objektu, rekonstrukce a pořízení vybavení pro kvalitní poskytování 
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nově zřizovaných ambulantních a terénních sociálních služeb 

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

Příjemci podpory:  
 

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  
Sociální bydlení 
- obce 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 

Minimální  
a maximální výše:  

MAS Lašsko, z. s. předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své 
výzvě.  

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS Lašsko, z. s. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupu: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Zázemí 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Služby 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Bytové jednotky 

Indikátory výsledku: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce Klienti 

5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení Osoby/rok 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů Lůžka 
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Tab. 37 Programový rámec IROP – Opatření IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání 

Specifický cíl strategie:  
 

SC II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 

Název opatření: IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Vazba na specifický cíl IROP:  SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání v rámci realizace SC 4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření:  Cílem opatření je vytváření pracovních příležitostí pro osoby nejvíce ohrožené 

sociálním vyloučením, zejm. pro zdravotně postižené osoby nebo pro osoby s jiným 

sociálním znevýhodněním. Předmětem opatření proto bude zřízení, nebo rozšíření 

sociálního podniku, formou výstavby, rekonstrukce a vybavení. V rámci tohoto 

opatření jsou dále 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.  

 

Ve strategické části SCLLD je tato problematika řešena v následujících cílech a 

opatřeních: 

Strategický cíl: II.3: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl: II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 

Opatření:  

II.3.1.3. zvyšování šancí na trhu práce podpora znovuzačlenění na trh práce 

II.3.1.4. podpora sociálního podnikání 

Typy projektů:   Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora 
je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které 
umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je 
provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou 
realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost  

 Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako 
dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde 
o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, 
které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního 
podnikání   

 Vytvoření nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených produktů 
a služeb OSVČ 

Příjemci podpory:  
 

- osoby samostatně výdělečné činné  
- malé a střední podniky  
- obce  
- kraje  
- organizace zřizované nebo zakládané kraji  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
- dobrovolné svazky obcí  
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
- nestátní neziskové organizace  
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- církve  
- církevní organizace  

Minimální  
a maximální výše:  

MAS Lašsko, z. s. předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své 
výzvě.  

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS Lašsko, z. s. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupu: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu Podniky 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty Podniky 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu Podniky 

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

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

FTE 

Indikátory výsledku: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním % 
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Tab. 38 Programový rámec IROP – Opatření IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Specifický cíl strategie:  SC II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu 
celoživotního vzdělávání 

Název opatření: IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

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

Popis opatření:  Cílem opatření je rozšířit vzdělávací kapacity a zkvalitnit výuku na všech stupních 

vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, zařízení pro péči o děti do 3 let, základní 

školy, střední školy, vyšší odborné školy, zařízení pro zájmové a neformální 

vzdělávání) s ohledem na specifické potřeby všech žáků, zvláště dětí ze sociálně a 

kulturně znevýhodněných rodin. Důraz je přitom kladen na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Účelem je 

odstranění nesouladu nabídky a poptávky na místním trhu práce a zohlednění 

specifik regionální ekonomiky. Průřezově bude kladen důraz na výuku technických a 

řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a 

technické obory, výuku cizích jazyků, oblast digitálních technologií a 

environmentální vzdělávání. Je také vhodné podporovat spolupráci zaměstnavatelů 

s místními školami a rozšíření možností praxí a odborných stáží v místních firmách. 

Rozšiřování kapacit základních a středních škol mimo vazbu na klíčové kompetence 

je možné na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Na 

území MAS Lašsko se sociálně vyloučené lokality vyskytují v ORP Frenštát pod 

Radhoštěm, ORP Kopřivnice a ORP Nový Jičín. 

Z pohledu zajištění dostupnosti infrastruktury v území bude klíčová podpora pro 

zařízení v místě s nedostatkem těchto kapacit, zejména v oblastech s pozitivním 

demografickým vývojem. Problém s nedostatkem kapacit je nejvýraznější v oblasti 

předškolního vzdělávání, podpora budování nové infrastruktury bude tedy směřovat 

prioritně do oblasti předškolního vzdělávání, čímž bude mj. umožněno lepší zapojení 

rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Vzdělávání a osvěta by měly mít charakter celoživotního učení, kdy je cílem 

napomoci nejen k aktivnímu a kreativnímu využití volného času, při boji proti šíření 

sociopatologických jevů, při zvýšení možností uplatnění v dalším vzdělávání a 

pracovním uplatnění a v rozvoji podnikavosti. Předmětem opatření proto bude 

vybudování infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve vymezených klíčových 

kompetencích. 

 

Ve strategické části SCLLD je tato problematika řešena v následujících cílech a 

opatřeních: 

Strategický cíl: II.2:  Podpora vzdělávání a informovanosti 

Specifický cíl: II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a 

dosahu celoživotního vzdělávání 

Opatření:  

II.2.1.1. rekonstrukce školních komplexů, zkvalitňování vybavení učeben, zajištění 
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bezbariérovosti školních objektů 

II.2.1.2. navýšení kapacity mateřských škol, podpora alternativních/hybridních 

řešení 

II.2.1.3. zkvalitňování výuky na základních školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání 

II.2.1.4. spolupráce zaměstnavatelů a škol při vzdělávání studentů 

II.2.1.5. podpora EVVO na školách i v mimoškolním vzdělávání 

II.2.1.6. podpora a propagace celoživotního a profesního vzdělávání dospělých 

 

Strategický cíl: I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců 

Specifický cíl: I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců 

Opatření:  

I.1.1.1. kariérní poradenství a vzdělávání venkovského obyvatelstva pro zvýšení 

lokální zaměstnanosti ve spolupráci s místními zaměstnavateli 

Typy projektů:   Výstavba a rekonstrukce mateřských škol za účelem navýšení kapacit, 
vybavení tříd 

 Zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělání v mateřských a 
základních školách pro postižené žáky a žáky se specifickými potřebami – 
bezbariérový přístup, pomůcky, atd. 

 Doplnění vybavení školských zařízení za účelem zvýšení úrovně výuky a 
zajištění rozvoje klíčových kompetencí – speciální učebny, jejich vybavení – 
výstavba a modernizace laboratoří, dílen, jazykových učeben, zajištění 
vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 Zřízení nebo rozšíření učeben pro rozvíjení odborných znalostí a pracovních 
dovedností 

 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – 
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: 
- v oblastech komunikace v cizích jazycích 
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a 
na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady 

Příjemci podpory:  
 

- Zařízení péče o děti do tří let 
- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a 
vyšší odborné školy 
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- Kraje 
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- Obce 
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- Nestátní neziskové organizace 
- Církve 
- Církevní organizace 
- Organizační složky státu 
- Příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální  
a maximální výše:  

MAS Lašsko, z. s. předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své 
výzvě.  
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Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS Lašsko, z. s. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupu: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 

Indikátory výsledku: 

Kód NČI2014+ Název indikátoru Jednotka 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení % 

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let Osoby 

Programový rámec OPZ 
 
Programový rámec obsahuje definici konkrétních opatření, kterými jsou naplňovány stanovené cíle ve 
SCLLD, a která také vymezují oblasti podpory pro konečné žadatele. V rámci programového rámce OPZ 
byly definovány 4 opatření CLLD znázorněná na schématu níže. Tyto opatření budou realizována 
prostřednictvím specifického cíle OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 
 
Obr. 4 Opatření definovaná pro Programový rámce OPZ 

 
 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
  

Programový rámec OPZ

Opatření 1.

Sociální služby a 
sociální začleňování

Opatření 2.

Zaměstnanost 

Opatření 3.

Sociální podnikání 

Opatření 4.

Prorodinná opatření 
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Tab. 39 Programový rámec OPZ – Opatření OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování 

OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  
Vazba navrhovaných opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení životních podmínek obyvatel území, na podporu sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a na zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou 
naplňovány prostřednictvím konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů 
specifikovaných níže. 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1: 

 podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a 
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce  

 vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí 

 
B) Popis cíle opatření 
Cílem opatření je zlepšit dostupnost kvalitních sociálních služeb pro obyvatele na celém území MAS Lašsko. 
Zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb přispěje k prevenci sociálního vyloučení osob, sociálnímu 
začleňování a omezení rizika chudoby, což bude mít dopad také na zlepšení kvality života v území.  V území 
bude z hlediska dostupnosti služeb podporováno fungování služeb na celém území, s pozorností zaměřenou na 
menší obce, kde služby v současnosti mnohdy neexistují, a to zejména formou podpory terénních a 
ambulantních služeb. Zvýšená pozornost bude věnována také situaci v sociálně vyloučených lokalitách, kdy by 
mělo být využíváno co nejširší spektrum nástrojů pro prevenci a řešení problémů. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba navrhovaných opatření na SCLLD a další OP spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení životních podmínek obyvatel území, na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených a na zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány 
prostřednictvím konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže. 
Vazba na opatření SCLLD: 
Strategický cíl: II.1. Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 

 Specifický cíl: II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 
o Opatření: II.1.3.2. podpora sociálních služeb pro všechny potřebné skupiny – vazba spočívá 

v totožných cílech zaměřených na zlepšení životních podmínek občan prostřednictvím 
podpory aktivit zaměřených na zajištění kvality a zvýšení dostupnosti veřejných služeb 
obyvatelům celého území 

o Opatření: II.1.3.3. podpora rodinného života – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených 
na prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a podpory poradenské činnosti 

o Opatření: II.1.3.4. podpora komunitních center – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na posílení komunitního života v území, posílení sociálního začleňování, 
omezení a prevenci sociálního vyloučení osob prostřednictvím podpory rozvoje 
infrastruktury komunitních center 

 
Strategický cíl: II.3. Sociální začleňování a boj s chudobou 

 Specifický cíl: II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 
o Opatření: II.3.1.1. podpora preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika sociálního 

vyloučení – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu sociálního začleňování 
osob prostřednictvím poskytování poradenství, podpory spolupráce místních subjektů 
v sociální oblasti a podpory programů prevence sociálního vyloučení 

o Opatření: II.3.1.2. podpora NNO,  dobrovolnictví, občanských iniciativ a sociálních inovací – 
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vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu sociálního začleňování 
prostřednictvím podpory činnosti místních organizací a občanských iniciativ, které se 
zaměřují na problematiku sociálního vyloučení a začleňování sociálně vyloučených osob do 
společnosti 

o Opatření: II.3.1.3. zvyšování šancí na trhu práce podpora znovuzačlenění na trh práce - vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu sociálního začleňování osob 
prostřednictvím podpůrných programů pro tyto osoby a podpory center zaměstnanosti 

o Opatření: II.3.1.4. podpora sociálního podnikání – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na podporu sociálního začleňování osob prostřednictvím podpory vzniku a 
rozvoje a udržení sociálních podniků v území  

o Opatření: II.3.1.5. zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do komunitních procesů 
– vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu sociálního začleňování osob 
prostřednictvím podpory vzájemné spolupráce subjektů v území, spolupráce se subjekty 
z území, zapojování vyloučených osob do dění v území a motivování obcí k přijímání 
konkrétních opatření 

 
Vazba opatření na další OP: 
IROP: 
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu 
sociálního začleňování osob a na zvýšení kvality života obyvatel území 
V rámci této provazby budou podporovány aktivity z opatření: 

 IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – podporovány budou aktivity 
zaměřené na podporu sociálního bydlení, na podporu pobytových, terénních i ambulantích sociálních 
služeb, projekty na vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením 
apod. 

 IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
podporovány budou aktivity zaměřené na podporu vzniku nových a rozvoje stávajících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, konkrétně tedy výstavba, rekonstrukce, nákup 
objektů sloužících k sociálnímu podnikání, vybavení a rozšíření sociálních podniků 

 IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – podporovány 
budou aktivity zaměřené na zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělávání v mateřských a 
základních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené sociálním 
vyloučením a školním neúspěchem 

 
D) Prioritizace navrhovaných opatření 
Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k překročení celkové 
alokace. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení dílčí 
alokace tohoto opatření. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:    2018 – 2023 
Vyhlášení výzev:     5/2018 
Čerpání podpor dle dle finančního plánu:  2019-2023 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky (36 měsíců) 
 

Alokace 5336,76 tis. Kč  
Alokovaná částka 
na výzvu 
(tis. Kč) 

Doba realizace 
projektů 
(max 36 měsíců) 

Proplácená částka 
v daném roce 
(viz finanční plán) 
(tis.Kč) 

Rok Vyhlášení výzvy 

2016     

2017     
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2018 X 2668,38 X  

2019 X 1067,35 X 898,83 

2020 X 1067,35 X 1292,06 

2021 X 533,68 X 1657,20 

2022   X 940,95 

2023   X 547,72 

Harmonogram plánovaných výzev byl nastaven na základě průzkumu mezi potenciálními žadateli, 
s přihlédnutím k doporučení ŘO a zejména s přihlédnutím k předpokládanému termínu schválení SCLLD. 
Vyhlášení výzev a čerpání podpory je posunuto na rok 2018 resp. 2019 z důvodu předpokládané vazby 
projektů z tohoto opatření na projekty z OP IROP. 
 
F) Popis možných zaměření projektů 

 Poskytování vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb 
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje, popř. obce na 
území MAS Lašsko, s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. Konkrétní zaměření:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde je ohrožen vývoj dítěte v důsledku 
dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat 

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucí- mi jevy; cílem služby je předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika a 
vytvářet podmínky pro řešení nepříznivé sociální situace u osob cílové skupiny 

o Sociálně terapeutické dílny, jejichž cílem je podporovat zdokonalování pracovních návyků a 
dovedností u osob, které jsou kvůli snížené soběstačností z důvodu zdravotního postižení 
neumístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.  

o Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 

o Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny 
pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí 

o Poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností atd. 
o Celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že toto 

vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a současně je oblast 
vzdělávání pracovníků poskytovatele upravena v rámci vydaného pověření objednatelem služby. 
Vzdělávání může být podpořeno v maximálním rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. 
 

Pozn.: Oprávněnými žadateli u tohoto opatření mohou být pouze ti poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou 
k poskytování služeb pověřeni objednavatelem služeb, tedy Moravskoslezským krajem či obcí z území MAS 
Lašsko. Sociální služba může být podpořena pouze v rozsahu a kapacitě stanovené tímto pověřením. 
 

 Poskytování programů a činností realizované terénní nebo ambulantní formou v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006. Konkrétní zaměření:  

o Poradenství zaměřené na posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, 
dluhové poradenství atd. 

o Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k 
prevenci sociálního vyloučení 

o Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob z cílových skupin 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, osob žijících v sociálně 
vyloučených lokalitách a osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Vzdělávání osob 
z cílových skupin bude zaměřeno především na zlepšení jejich kompetencí tak, aby došlo 
k jejich zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a k jejich sociálnímu začleňování. Jako doplněk k 
projektům zaměřeným na vzdělávání cílové skupiny osob (klientů) budou podporovány také 
aktivity zaměřené na celoživotní vzdělávání pracovníků organizací poskytujících programy a 
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činnosti realizované terénní nebo ambulantní formou v rámci sociálního začleňování nad 
rámec/mimo režim zákona č. 108/2006. 

o Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách - prevence sociálně 
patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku včetně podpory 
osvěty v této oblasti 

o Aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném 
prostředí 

 
G) Podporované cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  

 Osoby s kombinovanými diagnózami  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 Imigranti a azylanti  

 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  

 Oběti trestné činnosti  

 Osoby pečující o malé děti  

 Osoby pečující o jiné závislé osoby  

 Neformální pečovatelé 

 Rodiče samoživitelé  

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

 Osoby ohrožené předlužeností  

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

 Osoby po výkonu trestu  

 Osoby opouštějící institucionální zařízení  

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 
 
H) Typy příjemců podpory 
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  
U aktivit zaměřených na podporu sociální služby v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona 
108/2006 Sb. Je možným příjemcem podpory pouze: 

• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 
U ostatních aktivit jsou možní příjemci následující: 

• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
• Nestátní neziskové organizace  
• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
• Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
• Dobrovolné svazky obcí  
• MAS 
• Organizace zřizované kraji  
• Příspěvkové organizace  
• Poradenské a vzdělávací instituce  
• Sociální partneři  
• Školy a školská zařízení 

 
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
 
I) Absorpční kapacita MAS 
Téma sociálních služeb je oblastí, které je na území MAS věnována značná pozornost. Během příprav strategie 
a sběru projektových záměrů zazníval akcent na tuto problematiku zejména ze strany menších obcí. Na území 
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MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o sociálních 
službách, kteří mají často zkušenosti s projekty z předchozího programovacího období. 
Na území MAS Lašsko se nachází tři azylové domy, pět denních stacionářů, pět domovů pro seniory, tři 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, šest zařízení poskytující odborné sociální poradenství, dvě zařízení 
poskytující osobní asistenci, tři zařízení poskytující sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dvě sociálně 
terapeutické dílny, dvě zařízení poskytující terénní programy, dva domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, jeden domov se zvláštním režimem, tři zařízení pro chráněné bydlení, dvě nízkoprahová denní 
centra, dvě noclehárny, čtyři zařízení poskytující odlehčovací služby, deset zařízení poskytující pečovatelské 
služby, jedno zařízení poskytující sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a 
dvě zařízení poskytující sociální rehabilitaci. Podporované cílové skupiny opatření spadají do cílových skupin, o 
něž se starají výše vyjmenovaná zařízení. Nachází se zde desítky NNO, škol a školských zařízení a dalších 
subjektů z řad potenciálních žadatelů, Absorpční kapacita na území MAS Lašsko v opatření Sociální služby a 
sociální začleňování je tedy dostačující. Počet potřebných žadatelů schopných realizovat projekty na rozvoj a 
modernizaci sociálních služeb byl stanoven dle předběžných šetření na 5. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je zaměřeno na podporu 
sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, na podporu komunitní 
sociální práce a na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 
lokalitách. Možná zaměření projektů budou mít svým obsahem pozitivní dopad na rovné příležitosti a 
nediskriminaci. Podporou výše specifikovaných cílových skupin dojde k podpoře osob, které se na trhu práce 
potýkají s diskriminací a nerovností v příležitostech. Aktivity se zaměřují jak na vzdělávání těchto osob, tak na 
poradenství osobám, programy prevence, aktivizační služby apod. Osobám, které budou těmito aktivitami 
podpořeny, bude tak přístup na trh práce usnadněn. 
 
Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální.  
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Princip zvyšování zaměstnanosti  

 Princip podpory zaměstnanosti cílových skupin 

 Princip vzniku nových nebo rozšiřování stávajících aktivit 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty 

 Princip dostupnosti služby, jež se v území dosud nevyskytovala 

 Princip horizontálních témat  

 Princip rozšíření kapacity dětských vzdělávacích zařízení 

 Princip inovací nebo technologie řešení 
 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS 
 
L) Indikátory: 
Hodnoty indikátorů s odůvodněním, jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Finanční 
plán a indikátory pro programové rámce  
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Tab. 40 Programový rámec OPZ - Opatření OPZ 2: Zaměstnanost   

OPZ 2: Zaměstnanost   
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  
Vazba navrhovaných opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení pracovních podmínek obyvatel území, na podporu zaměstnanosti a podporu osob 
z cílových skupin a zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím 
konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže. 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1: 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a 
poradenství pro získání zaměstnání 
 

B) Popis cíle opatření 
Cílem tohoto opatření je nastavení koncepčního systém podpory zaměstnanosti na území MAS. Ve spolupráci 
s lokálními partnery se bude jednat především o podporu tvorby nových pracovních míst (zejména pro 
uchazeče a zájemce o zaměstnání s kumulovaným znevýhodněním na trhu práce) a podporu poradenských 
aktivit vedoucích k uplatnění na trhu práce. Limitem pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jsou často chybějící 
nezbytné dovednosti a schopnosti zaměstnanců nebo nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu 
začít podnikat, stejně jako dosažená kvalifikace některých uchazečů, která již není na trhu práce poptávána. 
Podpora v rámci tohoto opatření se zaměří zejména na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob, na podporu 
zaměstnatelnosti absolventů a osob v předdůchodovém věku na trhu práce, na vyšší zapojení rodičů s dětmi 
na trhu práce, začlenění osob s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním postižením na trh práce. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba navrhovaných opatření na SCLLD a další OP spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení životních podmínek obyvatel území, na podporu zaměstnanosti a podporu osob z cílových 
skupin a zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím konkrétních aktivit 
v rámci jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže. 
Vazba na opatření SCLLD: 
Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích  
 

 Specifický cíl: I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje 
znalostí a dovedností zaměstnanců zaměstnavateli  

o Opatření: I.1.1.1. kariérní poradenství a vzdělávání venkovského obyvatelstva pro zvýšení 
lokální zaměstnanosti ve spolupráci s místními zaměstnavateli – vazba spočívá v totožných 
cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel 
z území, a to prostřednictvím podpory poradenské činnosti, akcí s tématikou zaměstnanosti, 
podpory pracovní diagnostiky apod. 

o Opatření: I.1.1.2. podpora předávání zkušeností a sdílení dobrých praxí praxí – vazba spočívá 
v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti 
obyvatel z území prostřednictvím pořádání akcí a exkurzí zabývajících se danou 
problematikou 

 

 Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v 
jednotlivých hospodářských odvětvích 

o Opatření: I.1.2.3. podpora inovativních řešení v oblasti zaměstnanosti a trhu práce – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území prostřednictvím motivace zaměstnavatelů 
k vytváření pracovních míst s flexibilní pracovní dobou či zkrácenou pracovní dobou, 
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vytvoření profilového systému uchazečů o zaměstnání, podpory podnikatelsko-
zaměstnaneckých družstev 
 

Strategický cíl: II.2:  Podpora vzdělávání a informovanosti  

 Specifický cíl: II.2.1. Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního 
vzdělávání 

o Opatření: II.2.1.6. podpora a propagace celoživotního a profesního vzdělávání dospělých – 
vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území prostřednictvím podpory vzdělanosti obyvatel 
z území (rekvalifikace, kurzy, školení, vzdělávací akce, spolupráce se školami apod.) 

 
Strategický cíl: II.3. Sociální začleňování a boj s chudobou 

 Specifický cíl: II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 
o Opatření: II.3.1.3. zvyšování šancí na trhu práce podpora znovuzačlenění na trh práce – 

vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území prostřednictvím podpůrných programů uchazeče o 
zaměstnání a podpory center zaměstnanosti 

o Opatření: II.3.1.4. podpora sociálního podnikání – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území 
prostřednictvím podpory vzniku a rozvoje a udržení sociálních podniků v území 

 
Vazba opatření na další OP: 
IROP: 
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu 
sociálního začleňování osob, zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti obyvatel a na zvýšení kvality 
života obyvatel území 
V rámci této provazby budou podporovány aktivity z opatření: 

 IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
podporovány budou aktivity zaměřené na podporu vzniku nových a rozvoje stávajících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, konkrétně tedy výstavba, rekonstrukce, nákup 
objektů sloužících k sociálnímu podnikání, vybavení a rozšíření sociálních podniků 

 IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – podporovány 
budou aktivity zaměřené na podporu a propagaci celoživotního a profesního vzdělávání dospělých a 
podporu vzdělávání žáků pro konkurenceschopnost, konkrétně tedy doplnění vybavení školských 
zařízení pro zvýšení úrovně výuky – speciální učebny, jejich vybavení, zřízení nebo rozšíření učeben 
pro rozvíjení odborných znalostí a pracovních dovedností, vybudování nebo rekonstrukce prostor pro 
využití dalšího vzdělávání a podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

 
 
OPPIK:  
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu 
zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to prostřednictvím podpory aktivit 
vedoucích k podnikovým inovacím 
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to 
prostřednictvím zlepšení spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to 
prostřednictvím podpory aktivit MSP 
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na 
podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to prostřednictvím podpory 
aktivit zaměřených na podporu infrastruktury určené pro podnikání 
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OPVVV:  
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel 
z území, a to prostřednictvím podpory aktivit vedoucích k dostupnosti kvalitnějšího vzdělávání a odborné 
přípravy 
 
PRV:  
Článek 14 - Předávání znalostí a informační akce – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu 
zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to prostřednictvím podpory aktivit 
zaměřených na předávání znalostí a zkušeností a příkladů dobré praxe 
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků podniků – vazba spočívá v totožných 
cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to 
prostřednictvím podpory a investic do zemědělských podniků 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel 
z území, a to prostřednictvím podpory aktivit vedoucích k založení či rozvoji specifických nezemědělských 
podnikatelských aktivit 
 
D) Prioritizace navrhovaných opatření 
Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k překročení celkové 
alokace. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení dílčí 
alokace tohoto opatření. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:    2017 – 2023 
Vyhlášení výzev:     5/2017 
Čerpání podpor dle dle finančního plánu:  2018-2023 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky (36 měsíců) 
 

Alokace 4759,42 tis. Kč 
Alokovaná částka 
na výzvu 
(tis. Kč) 

Doba realizace 
projektů 
(max 36 měsíců) 

Proplácená částka 
v daném roce 
(viz finanční plán) 
(tis.Kč) 

Rok Vyhlášení výzvy 

2016     

2017 X 1427,83 X  

2018 X 951,88 X 547,06 

2019 X 951,88 X 875,30 

2020 X 951,88 X 990,18 

2021 X 475,94 X 951,88 

2022   X 861,62 

2023   X 533,38 

 
Harmonogram plánovaných výzev byl nastaven na základě průzkumu mezi potenciálními žadateli a 
s přihlédnutím k doporučení ŘO. S přihlédnutím k předpokládanému termínu schválení SCLLD a 
harmonogramu výzev předpokládáme zahájení čerpání podpory v roce 2018. 
 
F) Popis možných zaměření projektů 

 Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce  

 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika  

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání  
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 Podpora vytváření nových pracovních míst  

 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa  

 Podpora flexibilních forem zaměstnání  

 Prostupné zaměstnávání  

 Podpora zahájení podnikatelské činnosti  

 Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
 Příprava a realizace dalšího vzdělávání a podpora pracovního uplatnění pečujících osob  

 Aktivity zaměřené na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce a realizace doprovodných 
opatření umožňujících cílovým skupinám integraci na trhu práce (odborné sociální poradenství, 
hlídání dětí po dobu účasti v projektu apod.) jako doplňkové aktivity jiných projektů zaměřených na 
podporu cílových skupin 

 
G) Podporované cílové skupiny 

 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)  

 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)  

 Neaktivní osoby - 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)  

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let 

 Osoby se zdravotním postižením  

 Osoby s kumulací 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 vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby 
před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé  

 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 

 Propuštění zaměstnanci 

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 
 
H) Typy příjemců podpory 
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  

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

 Nestátní neziskové organizace  

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

 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti  

 Dobrovolné svazky obcí  

 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. 
 

I) Absorpční kapacita MAS 
Aktérů s vlivem na místní trh práce je v území celá řada (NNO, firmy a místní zaměstnavatelé), často se 
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zkušenostmi s projekty z minulého programovacího období. Je tedy předpoklad pro realizaci dostatečného 
množství relevantních projektů. Na území se nachází velké množství sociálních služeb (viz absorpční kapacita 
opatření Sociální služby a sociální začleňování), tři průmyslové zóny, přes sedmnáct tisíc podnikatelských 
subjektů, přes osmdesát vzdělávacích zařízení a desítky NNO. Absorpční kapacita na území MAS Lašsko v 
opatření Zaměstnanost je tudíž dostatečná. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je pozitivní. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 
Z pohledu ekonomického pilíře konceptu udržitelného budou mít podporovaná opatření následující pozitivní 
dopady: zvýšení ekonomické aktivity, profesní úrovně obyvatel, zvyšování životní úrovně, zvyšování 
zaměstnanosti, podnikatelské aktivity a konkurenceschopnosti firem. V sociální oblasti podporují aktivity 
začlenění do společnosti, z environmentálního hlediska lze očekávat neutrální dopady opatření. 
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržená opatření jsou zaměřeny na 
srovnávání příležitostí pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Zároveň bude zajištěn 
stejný přístup k možnostem čerpání prostředků všem sociálním skupinám. Řešené aktivity budou respektovat 
a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 
 
Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je pozitivní. Opatření zohledňuje specifické potřeby obou skupin a  
respektuje a podporuje rovnost žen a můžu. Mezi cílovou skupinu podporovaných osob patří také osoby 
vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Ve většině případů jsou těmito osobami 
ženy. Ty jsou svou absencí na trhu práce znevýhodněné, a to především z pohledu získání dalšího či 
lukrativnějšího zaměstnání. Navrhované opatření svým zaměřením přispívá k eliminaci tohoto znevýhodnění. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Princip zvyšování zaměstnanosti  

 Princip podpory zaměstnanosti cílových skupin 

 Princip vzniku nových nebo rozšiřování stávajících aktivit 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty 

 Princip dostupnosti služby, jež se v území dosud nevyskytovala 

 Princip horizontálních témat  

 Princip inovací nebo technologie řešení 
 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS 
 
L) Indikátory: 
Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Finanční 
plán a indikátory pro programové rámce  
 
  



82 
 

Tab. 41 Programový rámec OPZ - Opatření OPZ 3: Sociální podnikání   

OPZ 3: Sociální podnikání   
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  
Vazba navrhovaných opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení pracovních podmínek obyvatel území, na podporu sociálního podnikání a podporu osob 
z cílových skupin a na zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím 
konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže. 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1: 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj integračních sociálních podniků 
 
B) Popis cíle opatření 
Cílem opatření je zlepšit situaci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob prostřednictvím 
rozvoje integračního sociálního podnikání. Prostřednictvím navržených aktivit bude podpořena sociální 
integrace cílové skupiny (či zamezení jejího vyloučení ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové 
skupiny na volném trhu práce. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba navrhovaných opatření na SCLLD a další OP spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení životních podmínek obyvatel území, sociálního podnikání a podporu osob z cílových 
skupin a na zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím konkrétních 
aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže.  
 
Vazba na opatření SCLLD: 
Strategický cíl: II.3. Sociální začleňování a boj s chudobou 

 Specifický cíl: II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení 
o Opatření: II.3.1.3. zvyšování šancí na trhu práce podpora znovuzačlenění na trh práce – 

vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu lokální zaměstnanosti na území 
prostřednictvím podpůrných programů, rekvalifikací a jiných kurzů pro zaměstnance 
integračních sociálních podniků 

o Opatření: II.3.1.4. podpora sociálního podnikání – vazba spočívá v totožných cílech 
zaměřených na podporu lokální zaměstnanosti na území prostřednictvím podpory vzniku a 
rozvoje a udržení integračních sociálních podniků v území 
 

Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích  

 Specifický cíl: I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje 
znalostí a dovedností zaměstnanců 

o Opatření: I.1.1.1. kariérní poradenství a vzdělávání venkovského obyvatelstva pro zvýšení 
lokální zaměstnanosti ve spolupráci s místními zaměstnavateli – vazba spočívá v totožných 
cílech zaměřených na podporu lokální zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti, a to 
prostřednictvím podpory poradenské činnosti, akcí s tématikou zaměstnanosti, podpory 
pracovní diagnostiky 

o Opatření: I.1.1.2. podpora předávání zkušeností a sdílení dobrých praxí praxí – vazba spočívá 
v totožných cílech zaměřených na podporu lokální zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území prostřednictvím pořádání akcí a exkurzí zabývajících 
se danou problematikou 

 

 Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v 
jednotlivých hospodářských odvětvích 
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o Opatření: I.1.2.3. podpora inovativních řešení v oblasti zaměstnanosti a trhu práce – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu lokální zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území prostřednictvím motivace zaměstnavatelů 
k vytváření pracovních míst s flexibilní pracovní dobou či zkrácenou pracovní dobou, 
vytvoření profilového systému uchazečů o zaměstnání, podpory podnikatelsko-
zaměstnaneckých družstev  

 
Vazba opatření na další OP: 
IROP: 
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu 
sociálního začleňování osob, podporu sociálního podnikání a na zvýšení kvality života obyvatel území 
V rámci této provazby budou podporovány aktivity z opatření: 

 IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
podporovány budou aktivity zaměřené na podporu vzniku nových a rozvoje stávajících 
podnikatelských aktivit v oblasti integračního sociálního podnikání, konkrétně tedy výstavba, 
rekonstrukce, nákup objektů sloužících k integračnímu sociálnímu podnikání, vybavení a rozšíření 
integračních sociálních podniků 

 
PRV:  
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků podniků – vazba spočívá v totožných 
cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to 
prostřednictvím podpory a investic do zemědělských podniků 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na podporu zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel 
z území, a to prostřednictvím podpory aktivit vedoucích k založení či rozvoji specifických nezemědělských 
podnikatelských aktivit 
 
D) Prioritizace navrhovaných opatření 
Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k překročení celkové 
alokace. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení dílčí 
alokace tohoto opatření. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:    2018 – 2023 
Vyhlášení výzev:     5/2018 
Čerpání podpor dle finančního plánu:  2019 - 2023 
Doba realizace projektu:  max. 2 roky (24 měsíců) 
 

Alokace 3530,00 tis. Kč 
Alokovaná částka 
na výzvu 
(tis. Kč) 

Doba realizace 
projektů 
(max. 24 měsíců) 

Proplácená částka 
v daném roce 
(viz finanční plán) 
(tis. Kč) 

Rok Vyhlášení výzvy 

2016     

2017     

2018 X 1765,00 X  

2019 X 706,00 X 882,50 

2020 X 706,00 X 1235,50 

2021 X 353,00 X 706,00 

2022   X 529,50 

2023   X 176,50 

Harmonogram plánovaných výzev byl nastaven na základě průzkumu mezi potenciálními žadateli, 
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s přihlédnutím k doporučení ŘO a zejména s přihlédnutím k předpokládanému termínu schválení SCLLD. 
Vyhlášení výzev a čerpání podpory je posunuto na rok 2018 resp. 2019 z důvodu předpokládané vazby 
projektů z tohoto opatření na projekty z OP IROP.  
 
F) Popis možných zaměření projektů 

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny  

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
financovaných z přímých nákladů projektu  

 Marketing sociálního podniku  

 Provozování integračního sociálního podnikání 
 
G) Podporované cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením  

 Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok) 

 Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v 
posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)  

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

 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po 
opuštění výkonu trestu)  

 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 
12 měsíců od opuštění zařízení) 

 Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na 
Úřadu práce ČR 

 
H) Typy příjemců podpory 
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  

 Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:  
o veřejná obchodní společnost  
o komanditní společnost  
o společnost s ručením omezeným  
o akciová společnost  
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení  
o družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).  

 
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

 
I) Absorpční kapacita MAS 
Sociální podnikání je zajímavou aktivitou pro místní firmy, sociální podniky zabývající se otázkami 
zaměstnanosti, případně mikroregiony a další místní zaměstnavatelé. Téma sociálního podnikání se stává 
zajímavé i pro obce popř. mikroregiony, které mají zájem tyto aktivity rozvíjet a podporovat. Při realizaci 
projektů mohou žadatelé využít příkladů dobré praxe existujících sociálních podniků, které v území působí. . 
Na území se nachází přes sedmnáct tisíc podnikatelských subjektů. Zájem o sociální podnikání je stále větší, 
podnikatelé se informují o možnosti zaměstnat osoby z cílových skupin. Nepředpokládáme tedy, že by 
prostředků na sociální podnikání nebylo využito. Absorpční kapacita na území MAS Lašsko v opatření Sociální 
podnikání je tudíž dostatečná. Počet žadatelů, kteří by byli schopni realizovat projekty v oblasti sociálního 
podnikání, byl stanoven na 5. Tento počet byl stanoven na základě předběžného průzkumu mezi potenciálními 
nositeli projektů. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj 
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Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržená opatření jsou zaměřeny na 
srovnávání příležitostí pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Zároveň bude zajištěn 
stejný přístup k možnostem čerpání prostředků všem sociálním skupinám. Řešené aktivity budou respektovat 
a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 
 
Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.  
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Princip zvyšování zaměstnanosti  

 Princip podpory zaměstnanosti cílových skupin 

 Princip vzniku nových nebo rozšiřování stávajících aktivit 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty 

 Princip dostupnosti služby, jež se v území dosud nevyskytovala 

 Princip horizontálních témat  

 Princip inovací nebo technologie řešení 
 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS 
 
L) Indikátory: 
Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Finanční 
plán a indikátory pro programové rámce  
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Tab. 42 Programový rámec OPZ - Opatření OPZ 4: Prorodinná opatření 

OPZ 4: Prorodinná opatření 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  
Vazba navrhovaných opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na podporu rodin, osob z cílových skupin a na zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou 
naplňovány prostřednictvím konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a operačních programů 
specifikovaných níže. 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1: 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů 

 
B) Popis cíle opatření 
Cílem tohoto opatření je podpora kvalitního rodinného prostředí, především usnadněním slučitelnosti 
pracovního a soukromého života rodin. Prorodinná opatření jsou určena rodičům dětí a dalším pečujícím 
osobám. Opatření si kladou za cíl přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k 
předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.  Péče o dítě je do určité míry 
omezujícím faktorem v pracovním nasazení a profesním životě, je to patrné především u matek, zejména pak v 
období školních prázdnin, při onemocnění dětí apod. Cílem je zavést rovný přístup k příležitostem zaměstnání, 
profesního a kariérního růstu a celkově podpořit fungující rodinné prostředí. Naplněním tohoto opatření dojde 
ke zlepšení situace v zázemí rodin. Na území MAS Lašsko se nachází několik obcí (případně částí měst), do 
kterých se ve větší míře stěhují mladé rodiny s dětmi a ne vždy je v místě zajištěno zázemí pro rodinný život 
(chybějící kapacity stávajících institucionálních zařízení, neexistence některých služeb péče o děti apod.)  
V rámci opatření budou podporována zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních 
forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin. 
Podpora se bude zaměřovat na děti mladšího školního věku, jejich dopravy do školních zařízení, zřizování, 
transformaci a provoz dětských skupin, přípravu a realizaci dalšího vzdělávání a podporu pracovního uplatnění. 
Opatření bude podporovat aktivity zaměřené na podporu rodin s dětmi, výchovné programy, terénní služby 
pro rodinné zázemí apod. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba navrhovaných opatření na SCLLD a další OP spočívá především v totožných cílech, které se obecně 
zaměřují na zlepšení životních podmínek obyvatel území, na podporu rodin, osob z cílových skupin a na 
zvyšování jejich uplatnění na trhu práce. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím konkrétních aktivit v rámci 
jednotlivých opatření a operačních programů specifikovaných níže.  
Vazba na opatření SCLLD: 
Strategický cíl: II.1: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí  

 Specifický cíl: II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 
o Opatření: II.1.3.3. podpora rodinného života – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených 

na zlepšení kvality života v území a podporu rodinného života prostřednictvím sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, podpory poradenské činnosti, podpory mateřských 
center, dětských skupin pro podniky i veřejnost či dětských koutků 

 
Strategický cíl: II.2:  Podpora vzdělávání a informovanosti 

 Specifický cíl: II.2.1. Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního 
vzdělávání 

o Opatření: II.2.1.2. navýšení kapacity mateřských škol, podpora alternativních/hybridních 
řešení – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na zlepšení kvality života v území a 
zaměstnanosti na lokální úrovni prostřednictvím podpory navýšení kapacit mateřských škol a 
podpory aktivit vedoucích k alternativnímu řešení problémů v této oblasti    
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 Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v 
jednotlivých hospodářských odvětvích 

o Opatření: I.1.2.3. podpora inovativních řešení v oblasti zaměstnanosti a trhu práce – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na zlepšení kvality života v území a zaměstnanosti na 
lokální úrovni prostřednictvím motivace zaměstnavatelů k vytváření pracovních míst 
s flexibilní pracovní dobou či zkrácenou pracovní dobou, vytvoření profilového systému 
uchazečů o zaměstnání, podpory podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev 

 
Vazba opatření na další OP: 
IROP: 
SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu – vazba spočívá v totožných cílech zaměřených na zvýšení kvality 
života obyvatel území a podporu zaměstnanosti 
V rámci této provazby budou podporovány aktivity z opatření: 

 IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – podporovány budou aktivity 
zaměřené na podporu sociálního bydlení 

 IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
podporovány budou aktivity zaměřené na podporu vzniku nových a rozvoje stávajících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, konkrétně tedy výstavba, rekonstrukce, nákup 
objektů sloužících k sociálnímu podnikání, vybavení a rozšíření sociálních podniků 

 IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – podporovány 
budou aktivity zaměřené na zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělávání v mateřských a 
základních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené sociálním 
vyloučením a školním neúspěchem, výstavba a rekonstrukce mateřských škol za účelem navýšení 
kapacit, vybavení tříd, doplnění vybavení školských zařízení pro zvýšení úrovně výuky, vybudování 
nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání, podpora infrastruktury pro zájmové a 
neformální vzdělávání mládeže 
 

OPVVV:  
SC 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ – vazba spočívá 
v totožných cílech zaměřených na zlepšení kvality života v území, podporu zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to prostřednictvím podpory aktivit vedoucích k dostupnosti 
kvalitnějšího předškolního vzdělávání a podpory aktivit vedoucích k usnadnění přechodu dětí na ZŠ 
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce – vazba 
spočívá v totožných cílech zaměřených na zlepšení kvality života v území, podporu zaměstnanosti a zvýšení 
konkurenceschopnosti obyvatel z území, a to prostřednictvím podpory aktivit vedoucích k dostupnosti 
kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy a podpory aktivit, které posílí relevanci vzdělávání a odborné 
přípravy také na trhu práce  
 
D) Prioritizace navrhovaných opatření 
Opatření je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k překročení celkové 
alokace. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení dílčí 
alokace tohoto opatření. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:    2017 – 2023 
Vyhlášení výzev:     5/2017 
Čerpání podpor dle dle finančního plánu:  2018 - 2023 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky (36 měsíců) 
 

Alokace 5856,94 tis. Kč Alokovaná částka 
na výzvu 

Doba realizace 
projektů 

Proplácená částka 
v daném roce Rok Vyhlášení výzvy 
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(tis. Kč) (max 36 měsíců) (viz finanční plán) 
(tis.Kč) 

2016     

2017 X 1757,08 X  

2018 X 1171,39 X 585,70 

2019 X 1171,39 X 989,22 

2020 X 1171,39 X 1392,76 

2021 X 585,69 X 1171,38 

2022   X 1060,70 

2023   X 657,18 

Harmonogram plánovaných výzev byl nastaven na základě průzkumu mezi potenciálními žadateli a 
s přihlédnutím k doporučení ŘO. S přihlédnutím k předpokládanému termínu schválení SCLLD a 
harmonogramu výzev předpokládáme zahájení čerpání podpory v roce 2018. 
 
F) Popis možných zaměření projektů 

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

o Pro děti mladšího školního věku  

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

zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)  

 Individuální péče o děti, resp. vzdělávání pečujících osob 
o Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací)  

 
G) Podporované cílové skupiny 

 Osoby pečující o malé děti  

 Osoby pečující o jiné závislé osoby 

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

H) Typy příjemců podpory 
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  

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

 Nestátní neziskové organizace  

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

 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti  

 Dobrovolné svazky obcí  

 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  (OSVČ žádající o podporu na dětskou skupinu může provozovat dětskou skupinu buďto pouze 
pro své zaměstnance nebo se může spojit s dalšími partnery a provozovat podnikovou dětskou 
skupinu. Kapacita dětské skupiny je minimálně 5 dětí, max. 24 dětí.) 
 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
 

I) Absorpční kapacita MAS 
Na území MAS Lašsko se nachází celá řada organizace (zejména neziskového charakteru) aktivně se 
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zabývajících problematikou podpory rodinného života a péčí o děti. Jsou to např. DDM, kluby, mateřská 
centra, školská zařízení, zařízení pro děti neformálního charakteru (lesní školky, dětské skupiny). 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. Určitý potenciál lze spatřovat v rodinných centrech či klubech 
maminek (většinou neformální organizace či spolky), která by se mohla transformovat na dětské skupiny. Na 
území se nachází rovněž tři průmyslové zóny, které zaměstnávají tisíce obyvatel z území. Zde je předpoklad 
vzniku podnikových dětských skupin. Nalezneme zde přes osmdesát vzdělávacích institucí. Absorpční kapacita 
na území MAS Lašsko v opatření Prorodinná opatření je tudíž dostačující. Počet žadatelů schopných realizovat 
projekty v oblasti prorodinných opatření byl stanoven na 14. Tento počet byl stanoven na základě 
předběžného průzkumu mezi potenciálními nositeli projektů. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je pozitivní. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 
Pozitivní dopady opatření se promítnou v sociální a ekonomické oblasti, kdy v prvním případě podporují 
sociální začleňování a ve druhém případě podporují zvýšení ekonomické aktivity skupin obyvatelstva 
ohrožených sociálním vyloučením. 
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržená opatření jsou zaměřena na 
vyrovnávání příležitostí pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Zároveň bude zajištěn 
stejný přístup k možnostem čerpání prostředků všem sociálním skupinám. Řešené aktivity budou respektovat 
a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 
 
Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření (podpora rodinného soužití a nediskriminaci příslušníků rodiny) na rovnost žen a můžu je 
pozitivní. Opatření zohledňuje specifické potřeby obou skupin a respektuje a podporuje rovnost žen a můžu. 
Mezi cílové skupiny podporovaných osob patří také osoby vracející se na trh práce po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené a osoby pečující o malé děti. Ve většině případů jsou těmito osobami ženy. Ty 
jsou svou absencí na trhu práce znevýhodněné, a to především z pohledu získání dalšího či lukrativnějšího 
zaměstnání. Navrhované opatření svým zaměřením přispívá k eliminaci tohoto znevýhodnění. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Princip zvyšování zaměstnanosti  

 Princip podpory zaměstnanosti cílových skupin 

 Princip vzniku nových nebo rozšiřování stávajících aktivit 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty 

 Princip dostupnosti služby, jež se v území dosud nevyskytovala 

 Princip horizontálních témat  

 Princip rozšíření kapacity dětských vzdělávacích zařízení 

 Princip inovací nebo technologie řešení 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 
 
L) Indikátory: 
Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Finanční 
plán a indikátory pro programové rámce 
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Programový rámec PRV 

 
V operačním programu PRV bude MAS Lašsko vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného 

místního rozvoje v rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční 

skupiny.  

 

Programový rámec obsahuje definici konkrétních aktivit, kterými jsou naplňovány stanovené cíle ve 

SCLLD, a která také vymezují oblasti podpory pro konečné žadatele. V rámci programového rámce PRV 

bylo na základě analýzy potřeb území, komunitního projednávání a konečného rozhodnutí aktérů 

definováno 10 Fichí s aktivitami, které budou vykonávány v rámci výše uvedených operací. Grafické 

znázornění programového rámce Programu rozvoje venkova ukazuje následující schéma.  
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Obr. 5 Fiche definované pro Programový rámec PRV 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 43 Programový rámec PRV - Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce 

Číslo Fiche 1 

Název Fiche:  Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 14 - Předávání znalostí a informační akce 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Cílem fiche je podpora odborného vzdělávání, předávání znalostí a získávání 

dovedností v oblastech zemědělství, potravinářství a lesnictví. Aktivity vedoucí k 

naplnění této fiche budou: zajištění odborného vzdělávání, získávání dovedností a 

informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství, 

lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, které jsou malými nebo 

středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Informační akce by se měly 

zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, které lze 

aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví, a to především s ohledem 

na podporu využívání inovativních postupů. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.1. Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců  
Opatření:  
I.1.1.1. kariérní poradenství a vzdělávání venkovského obyvatelstva pro zvýšení 
lokální zaměstnanosti ve spolupráci s místními zaměstnavateli  
I.1.1.2. podpora předávání zkušeností a sdílení dobrých praxí 
 
Strategický cíl: II.2. Podpora vzdělávání a informovanosti 
Specifický cíl: II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a 
dosahu celoživotního vzdělávání 
Opatření:  
II.2.1.6. podpora a propagace celoživotního a profesního vzdělávání dospělých 
 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Vzdělávací kurzy, informační akce, workshopy, exkurze, vzdělávací akce s cílem 
předávání zkušeností a příkladů dobré praxe. Témata musí být zaměřena na aktivity 
podporované v rámci PRV. 
Způsobilými výdaji mohou být náklady na organizaci a zajištění akcí. U vzdělávacích 
akci max. počet účastníků 15, informační akce 15 a více, včetně exkurzí pořádaných 
v souvislosti s projektem. 

Definice příjemce dotace 
 

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata PRV (preferovány budou projekty, 
které budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn 
klimatu a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 spolupráce partnerů při přípravě a realizaci projektu 
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Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

92301 Počet účastníků vzdělávání 0 60 166 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

92030 T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 
nařízení EU č. 1305/2013 

0 60 166 
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Tab. 44 Programový rámec PRV - Fiche 2: Investice do zemědělských podniků 
Číslo Fiche 2 

Název Fiche:  Fiche 2: Investice do zemědělských podniků 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 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. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
Strategický cíl: I.2: Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 
Opatření: 
I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů 
Strategický cíl: III.2: Ochrana přírody a krajiny 
Specifický cíl: III.2.2: Podpora přírodě blízkých postupů hospodaření 
Opatření: 
III.2.2.2. podpora environmentálně šetrných způsobů hospodaření v zemědělství 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Region, v němž se území MAS Lašsko nachází, je tradičně zaměřen na 

zpracovatelský průmysl a částečně opomíjí podnikání v zemědělství. V současné 

době roste potřeba obyvatel po místních surovinách a produktech. Podpora inovací 

v zemědělské výrobě a zpracování produktů s důrazem na posílení pozice v rámci 

místní distribuce má potenciál zvyšovat přidanou hodnotu této produkce, a tím 

posilovat konkurenceschopnost a soběstačnost regionu, to vše v souladu s principy 

environmentálně šetrného hospodaření. 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku.  
Podpora dle odpovídajícího článku PRV 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  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o 

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
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principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 tvorba pracovního místa (preferovány budou projekty vytvářející nová 
pracovní místa) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 podpora začínajících zemědělců a podpora mladých zemědělců (vymezení 
začínajících a mladých zemědělců budou upřesněna ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 3 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

0 0 0,5 
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Tab. 45 Programový rámec PRV - Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Číslo Fiche 3 

Název Fiche:  Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora bude směřovat do investic na zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 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 cíle SCLLD Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
Strategický cíl: I.2: Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 
Opatření: 
I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů 
 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje hmotné a nehmotné investice, 
které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé 
výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. 
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality 
produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských 
produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění 
odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit 
investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě 
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo 
uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální 
kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu 
červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na 
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a 
zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace 
 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní 
ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
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Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 tvorba pracovního místa (preferovány budou projekty vytvářející nová 
pracovní místa) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 podpora začínajících zemědělců a podpora mladých zemědělců (vymezení 
začínajících a mladých zemědělců budou upřesněna ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 

 využití místních surovin a produktů 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 3 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

0 0 0,5 
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Tab. 46 Programový rámec PRV - Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Číslo Fiche 4 

Název Fiche:  Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora u 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 SCLLD Strategický cíl: I.2: Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 
Opatření: 
I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů  
I.2.1.3. zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb (dopravní, energetická, technická, 
informační) 
I.2.1.4. propagace MSP (úspěšných zemědělců, řemeslníků a drobných podnikatelů) 
Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.1. podpora zvyšování adaptability podniků a jejich přechod na znalostní 
ekonomiku 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Rozvoj podnikatelských činností je závislý na kvalitní infrastruktuře umožňující mj. 
možnost realizace a rozšíření podnikatelských záměrů v regionu. Zemědělští 
podnikatelé málo diverzifikují své příjmy a málo kdy se věnují jiné, než zemědělské 
činnosti, což představuje určité riziko. V regionu existuje poměrně mnoho 
brownfieldů, které by bylo možné znovu využít pro podnikání a tak omezit výstavbu 
na zelené louce, která vede ke ztrátě zemědělské půdy a ke zvyšování nároků na 
infrastrukturu. Pro rozvoj podnikání v oblasti je také vhodné zajistit kvalitní 
informační systém pro podnikatele i veřejnost, který by přinesl přehled o výrobcích 
a službách, v regionu poskytovaných. Zatraktivnění místního prostředí a propagace 
lokálních produktů a výrobků je důležitým doplněním praktické podpory činnosti 
místních podnikatelů a výrobců.   
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s 
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, 
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 
60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti 
související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 
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(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  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 tvorba pracovního místa (preferovány budou projekty vytvářející nová 
pracovní místa) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 podpora začínajících zemědělců a podpora mladých zemědělců (vymezení 
začínajících a mladých zemědělců budou upřesněna ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců 0 2 6 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

0 0 2,5 
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Tab. 47 Programový rámec PRV - Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

Číslo Fiche 5 

Název Fiche:  Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových 
opatření v lesích 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových 
opatření v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před 

povodňovými situacemi. Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, 

zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména 

prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má 

vedlejší efekt na prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s 

hnojivy a pesticidy. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: III.1. Rozvoj inovativních řešení zlepšujících kvalitu ovzduší, vod a 
odpadového hospodářství 
Specifický cíl: III.1.2. Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových 
a podpovrchových vody 
Opatření: 
III.1.2.3. zlepšování retenčních schopností krajiny  
Strategický cíl: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 
Specifický cíl: II.1.1: Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru 
Opatření: 
II.1.1.4. zvyšování odolnosti území proti extrémním klimatickým jevům a zvýšení 
připravenosti území k řešení rizik a katastrof 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Vodní toky na území MAS Lašsko jsou z převážné většiny regulovány, okolí jejich 
napřímených koryt neposkytuje téměř žádné přirozené inundační území, kde by se 
mohla voda rozlévat a zpomalit tak její odtok z území. Tato skutečnost, spolu 
s nízkou hustotou vodních ploch (nádrže, rybníky, tůně, mokřady …) a poměrně 
vysokým podílem zastavěných a zpevněných ploch na území MAS Lašsko, vede 
k akcelerovanému odtoku vody z krajiny. Tento efekt je ještě zesilován velkým 
podílem odvodněné zemědělské půdy a převahou velkých půdních bloků v území. 
Tento stav není ideální jak z hlediska ohrožení povodňovými situacemi (zejména 
bleskovými povodněmi v případě výskytu přívalových srážek), tak z hlediska 
schopnost krajiny zadržet vodu v území a vytvoření jejích zásob v případě suchých 
období.  
V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže 
nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením 
rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena 
budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v 
jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 
zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. 
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a 
vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které žádá o 
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy. Projekty musí být v souladu s plánem na 
ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je 
podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence. 

Definice příjemce dotace 
 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 
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Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 3 

93001 Celková plocha (ha) 0 3,3 10,7 
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Tab. 48 Programový rámec PRV - Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích 

Číslo Fiche 6 

Název Fiche:  Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí 

lesa podporou mimoprodukčního, zejména rekreačního potenciálu lesů. Podpora 

přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů 

závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi 

půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A 

Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 

2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké 

přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.2. Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a 
aktivit 
Opatření: 
1.2.3.2. zajištění kvalitního informačního servisu návštěvníků 
I.2.3.3. rozvoj doprovodné infrastruktury 
 
Strategický cíl: III.2: Ochrana přírody a krajiny 
Specifický cíl: III.2.1: Zlepšení stavu živé i neživé přírody  
Opatření: 
III.2.1.2. péče o krajinný ráz 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

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

Definice příjemce dotace 
 

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

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 



103 
 

metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 0 2 5 

93001 Celková plocha (ha) 0 10 25 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

 Závazný indikátor není stanoven    
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Tab. 49 Programový rámec PRV - Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Číslo Fiche 7 

Název Fiche:  Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podporovány budou investice do lesnických technologií a do strojů a technologií 

vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní 

oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
 
Strategický cíl: III.2: Ochrana přírody a krajiny 
Specifický cíl: III.2.1: Podpora přírodě blízkých postupů hospodaření  
Opatření: 
III.2.1.3. podpora přírodě blízkých postupů v lesním hospodaření 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

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

Definice příjemce dotace 
 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na 
investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací 
lesnických produktů a jejich uváděním na trh. 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 
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 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/ příjemců 0 1 2 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

0 0 1 
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Tab. 50 Programový rámec PRV -Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů 

Číslo Fiche 8 

Název Fiche:  Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení 

zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, 

kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. Podpora přispívá 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, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 2C Zlepšení 

ekonomické výkonnosti lesního hospodářství a 3A Zlepšení konkurenceschopnosti 

prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 

prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a 

podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů 

a mezioborových organizací. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
Strategický cíl: I.2: Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 
Opatření: 
I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů  
I.2.1.3. zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb (dopravní, energetická, technická, 
informační) 

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

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo 
lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí. Podporovány budou společné 
investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti 
spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba skladovacích a 
výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění 
efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či genetických zdrojů). V 
souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik a 
koordinaci spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a 
podnikatelského plánu. V případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká 
zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění 
zemědělských produktů na trh. V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající 
se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování 
vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou 
nádobu 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. 
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Definice příjemce dotace 
 

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství, v případě 
lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí splňovat 
kategorii mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce potravin, subjekt hospodařící v lesích. 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

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

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/ příjemců 0 0 4 

93102 Počet podpořených kooperačních činností 0 0 2 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

 Závazný indikátor není stanoven    
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Tab. 51 Programový rámec PRV - Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů 

Číslo Fiche 9 

Název Fiche:  Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky KDŘ a místních trhů 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k 

vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podpora 

přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 

zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním 

hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých 

řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací, podpora 

má vedlejší efekt na prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 

zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména 

za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 

zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: I.1: Ekonomika regionu založená na lidských zdrojích a inovacích 
Specifický cíl: I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích  
Opatření: 
I.1.2.4. podpora inovací v zemědělství a lesnictví  s cílem produkce pro místní trh 
Strategický cíl: I.2: Rozvoj podnikatelského prostředí, poradenských služeb 
Specifický cíl: I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele 
Opatření: 
I.2.1.2. podpora zahájení činnosti a rozvoje malých a středních podnikatelů  
I.2.1.3. zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb (dopravní, energetická, technická, 
informační) 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení 
jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, 
rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. 
společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou 
výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, 
propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu. Podpora se týká pouze 
dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi 
zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního 
trhu. 

Definice příjemce dotace 
 

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

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. 5 000 000,- 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o 

 pozitivní vliv na horizontální témata (preferovány budou projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu 
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principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

a přizpůsobování se této změně, životní prostředí) 

 integrovanost tématu (preferovány budou projekty s novými přístupy a 
propojující témata různých oblastí) 

 celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou projekty s nižšími 
celkovými  způsobilými výdaji) 

 délka realizace projektu (preferovány budou projekty s kratší dobou 
realizace) 

 inovativnost projektu a řešení technologií (kategorie inovací budou 
metodicky popsány ve výzvách MAS) 

 spolupráce více partnerů při přípravě a realizaci projektu 
 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v rámci výzev MAS. 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/ příjemců 0 0 4 

93102 Počet podpořených kooperačních činností 0 0 2 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

 Závazný indikátor není stanoven    
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Tab. 52 Programový rámec PRV - Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
Číslo Fiche 10 

Název Fiche:  Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by 

bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými 

partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, 

jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: II.1: Zdravý a spokojený život v příjemném a bezpečném prostředí 
Specifický cíl: II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby 
Opatření: 
II.1.3.7. posílit vnitřní i vnější působení MAS v území 
 

Oblasti podpory 
 (Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cí- 
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Na úrovni území MAS budou projekty Spolupráce směřovány na posílení povědomí 
o regionu, posílení spolupráce a komunikace s veřejnou správou, neziskovým i 
podnikatelským sektorem, na posílení aktivit místní komunity, soudržnosti a 
soběstačnosti území, na zvyšování vzdělanosti a informovanosti.  
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v 
souladu se SCLLD MAS. V rámci projektů lze realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v 
SCLLD daných MAS. Tyto projety včetně investičních budou zaměřeny na posílení 
využívání nových myšlenek, postupů a inovativních řešení v území, k posílení 
pozitivního vnímání regionu a jeho obyvatel, k využití a propagaci přírodního, 
kulturního, ale i ekonomického a lidského potenciálu, které území nabízí (např. 
Národní Geopark Podbeskydí, regionální značka BESKYDY originální produkt). 
Mezi možné hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav patří: 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. K měkkým akcím lze přiřadit především pořádání 
konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů dobré praxe, 
včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Způsobilá pro 
podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí 
prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou 
podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené 
MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace 
 

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

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,- 
Max. dle alokace, max. 5 000 000,- 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 

Pro projekty spolupráce jsou preferenční kritéria nastavena centrálně Pravidly pro 
operaci 19.3.1. 
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preferenčních kritérií) 

Výsledky: Hodnoty indikátorů s odůvodněním jakým způsobem byly stanoveny, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

Indikátory výstupů: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

92501 Celkové veřejné výdaje (EUR) 0 0 42 882 

Indikátory výsledků: 

Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový 
stav 

 Závazný indikátor není stanoven    

 

Integrované rysy opatření/fichí programových rámců 
 

V rámci akčního plánu jsou znázorněny integrační rysy opatření/fichí programových rámců. Jednotlivá 

opatření/fiche jsou v mnoha případech ve vzájemném vztahu, jak dokládá následující schéma (tab. 53). 

Tmavě zelená barva označuje silnější vazbu, světlejší zelená barva naznačuje slabší vazbu opatření/fiche 

programových rámců. 

 

Integrovanost se projevuje napříč programovými rámci nejsilněji v oblasti spolupráce a koordinace. 

Integrační rysy lze dále rozdělit na prostorové (územní) s širším dopadem, věcné a finanční. Věcná 

integrovanost spočívá v realizaci aktivit, které spolu souvisejí, ale v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají 

prováděny odděleně. Finanční integrovanost zapojuje finanční zdroje z různých specifických cílů jednoho 

či více operačních programů. 
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Tab. 53 Integrace opatření/fiche Programových rámců IROP, OPZ a PRV 

Programový rámec / 
opatření (fiche) 

Programový rámec IROP Programový rámec PRV Programový rámec OPZ 
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Opatření IROP 1                    

Opatření IROP 2                    

Opatření IROP 3                    

Opatření IROP 4                    

Opatření IROP 5                    
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Fiche PRV 1                    

Fiche PRV 2                    

Fiche PRV 3                    

Fiche PRV 4                    

Fiche PRV 5                    

Fiche PRV 6                    

Fiche PRV 7                    

Fiche PRV 8                     

Fiche PRV 9                    

Fiche PRV 10                    
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Opatření OPZ 1                    

Opatření OPZ 2                    

Opatření OPZ 3                    

Opatření OPZ 4                    

(Zdroj: vlastní zpracování)
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7 Vazba na horizontální témata 
 

Evropskou komisí byla pro programové období 2014–2020 stanovena a definována konkrétní 
horizontální témata, jež zasahují do všech oblastí socioekonomického rozvoje. Je nutné je chápat jako 
platné principy při tvorbě strategie, při určení cílů a opatření. Jedná se o problematiku podpory rovnosti 
mezi muži a ženami, nediskriminaci a udržitelný rozvoj. V případě Programu rozvoje venkova je nezbytné 
respektovat specifická témata programu, jimiž jsou: zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této 
změně, inovace a životní prostředí. V následujícím přehledu je ve stručnosti popsán vliv strategie na 
jednotlivá témata.  
 
Rovnost žen a mužů  
 
Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů českého práva, který je 
obsažen v ústavním pořádku a v mezinárodních úmluvách. Při přípravě SCLLD byla a při její realizaci bude 
tato problematika zohledněna ve všech fázích tak, aby jednotlivé aktivity dodržovaly zákaz diskriminace 
a podporovaly rovný přístup k ženám i mužům.  
 
Vliv opatření Zaměstnanost a Prorodinná opatření programového rámce  OPZ  na rovnost žen a mužů je 
pozitivní a zohledňuje specifické potřeby obou skupin. U programového rámce IROP se téma rovnosti 
žen a mužů zabývá zejména opatření týkající se vzdělávání a sociální inkluze, u Programového rámce 
PRV pak fichí týkající se předávání znalostí a projektů spolupráce.  
 
Projekt, který  bude mít v rámci hodnocení negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude 
podpořen.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
 
Právní úprava zajišťuje i přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a jejich rovnoprávný přístup a 
zapojení do všech důležitých oblastí života společnosti. Nejvíce ohrožené diskriminací jsou v praxi osoby 
ohrožené sociálním vyloučením či jinak znevýhodněné nebo zranitelné, které se diskriminaci nedovedou 
účinně bránit. Jsou to např. cizinci, osoby se zdravotním postižením, senioři, ženy, matky s dětmi, 
příslušníci etnických menšin, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni či osoby drogově závislé. Tyto 
osoby mají ztížený přístup na trh práce, k bydlení, ke vzdělání, ke zdravotním a sociálním službám, 
dopravě a dalším službám a informacím o svých právech. Zvláštně znevýhodněnou a marginalizovanou 
skupinou jsou Romové, kteří čelí diskriminaci na základě rasy a etnického původu a současně kumulací 
rizik sociálního vyloučení jako dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace a život v sociálně 
vyloučených oblastech. 
 
V případě Programového rámce IROP se téma rovných příležitostí týká opatření zaměřených na zlepšení 
bezpečnosti dopravní dostupnosti (např. řešení bezbariérovosti komunikací, přizpůsobení komunikací 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace), rozvoj sociálních služeb a sociálního podnikání a 
podporu vzdělávání. V případě opatření v Programovém rámci OPZ zaměřených na sociální služby, 
sociální podnikání, zaměstnanost v regionu a podporu rodin je vliv na horizontální téma rovné 
příležitosti a nediskriminace pozitivní. Podobně lze očekávat pozitivní efekt u programového rámce PRV 
opatření předávání znalostí a informační akce a činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER.  
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Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné 
příležitosti a bude tolerovat nebo zvyšovat diskriminaci.  
 
Udržitelný rozvoj 
 
Koncept udržitelného rozvoje v ČR spočívá v rovnováze tří pilířů – ekonomického (udržení vysoké a 
stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti), sociálního (sociální rozvoj respektující potřeby 
všech) a environmentálního (účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů). 
Hlavními tématy udržitelného rozvoje nejsou pouze záležitosti životního prostředí, ale rovněž naplnění 
ekonomických a sociálních potřeb.  
 
Udržitelný rozvoj je jedním z hlavních principů používaných při tvorbě strategie. V případě 
Programového rámce IROP budou realizované projekty zaměřeny na zlepšení využití udržitelných forem 
dopravy (budování cyklotras/cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání a za službami a doprovodné 
infrastruktura), rozvoj sociálních služeb a podnikání a podporu vzdělávání, což znamená pozitivní 
sociální, ekonomické i environmentální dopady. Výsledný dopad na udržitelný rozvoj tedy bude pozitivní. 
V případě Programového rámce OPZ budou realizované projekty rozvíjet sociální služby, sociální 
podnikání, zaměstnanost v regionu a prorodinná opatření, což znamená pozitivní sociální a ekonomické 
dopady, lze předpokládat neutrální environmentální dopady. Nicméně realizace opatření Zaměstnanost 
a Prorodinná opatření bude mít na udržitelný rozvoj pozitivní vliv (viz. popis opatření v programovém 
rámci OPZ). Fiche Programového rámce PRV s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj budou podporovat 
projekty rozvíjející zemědělské a nezemědělské podnikání na venkově, obnovu zemědělské 
infrastruktury, zaměřující se na spolupráci více subjektů při sdílení zařízení a strojů aj.  
 
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný 
rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu. 
 
Inovace  
 
Inovace jsou jedním z hlavních principů metody LEADER a tedy i Strategie. Účelem strategie je rozvoj 
inovací ve všech oblastech, jelikož jsou hybatelem rozvoje území, přináší nové přístupy a způsoby řešení. 
Při hodnocení projektů bude kladen důraz na inovativnost. Při realizaci projektů ve všech opatřeních a 
fichích Programových rámců budou podporovány inovace technologické, procesní, environmentální, 
sociální apod.  
 
Nebude podpořen projekt, který by byl v rámci hodnocení nesplňoval princip inovativnosti.  
 
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně  
 
Cílem v oblasti změny klimatu je zvýšení adaptace krajiny na projevy klimatické změny (přírodě blízká a 
technická opatření, změny v rámci zemědělského a lesního hospodaření), dále pak zlepšení různých 
varovných a reakčních systémů týkajících se různých katastrof a zejména živelných pohrom souvisejících 
se změnou klimatu. 
 
Pozitivní dopady na zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně budou mít projekty 
realizované v rámci opatření Programového rámce IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
Cyklostezky/cyklotrasy napomáhají zvyšovat podíl cyklodopravy a dochází tedy ke snižování počtu 
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automobilů, tzn. nižší podíl emisí v ovzduší. Projekty realizované v Programovém rámci PRV zabývající se 
investicemi do zemědělských i nezemědělských podniků a zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů aj. mají pozitivní dopad na téma týkající se zmírňování změn klimatu.  
 
Nebude podpořen projekt, který by byl v rámci hodnocení v rozporu s cílem zmírňování změn klimatu a 
přizpůsobování se této změně.  
 
Životní prostředí  
 
Hodnocení dopadů na životní prostředí vychází u opatření a fichí programových rámců velmi podobně 
jako u předešlého horizontálního tématu. Také zde bude rozhodující nižší podíl emisí v ovzduší v případě 
podpory cyklodopravy z Programového rámce IROP. V případě realizací projektů z fichí Programového 
rámce PRV je kladen důraz na snížení spotřeby fosilních paliv, nižší podíl chemizace, obnova krajinných 
prvků atd. s pozitivními vlivy na čistotu ovzduší, vod, ekologickou stability krajiny, snížení vodní eroze 
apod. Neméně důležité je environmentální vzdělávání a osvěta (Programový rámec IROP a PRV) s cílem 
vychovávat děti s hodnotami a úctou k životnímu prostředí tak, aby jejich další životní kroky vedly k 
ochraně a minimalizaci škod na prostředí, v němž žijí.  
 
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na životní 
prostředí. 


