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3 STRATEGICKÁ ČÁST
Návrhová část strategie se opírá o tři hlavní zdroje informací:
1. o výsledky analýzy problémů potřeb v odd. 2.7 a SWOT analýzy v odd. 2.8;
2. o potřeby, zájmy, záměry místních subjektů (nejen členů MAS) zachycené a) na mnoha setkáních
organizovaných v regionu 1, b) ve výsledcích jednání se starosty nad jejich plány rozvoje obcí, c) v
zásobníku projektových záměrů;
3. o možnosti dané novými programy financovanými ze zdojů ESI fondů a nadregionálními koncepcemi 2.
Návrhová část strategie vychází ze SWOT analýzy v odd. 2.8, navíc se však snaží stanovit,
 jak využívat a rozvíjet S - přednosti a silné stránky regionu,
 jak kompenzovat, odstraňovat nebo potlačovat W – nevýhody, nedostatky, problémy,
 jak využít O – pozitivní okolnosti a trendy, které podle odhadu do regionu přicházejí,
 jak se preventivně chránit před hrozbami, jak odstraňovat či snižovat T – rizika a negativní vlivy
přicházející z vnějšku.
Návrhová část zachycuje veškeré poznané a formulované potřeby, problémy, příležitosti a témata, tzn. nejen to,
co lze financovat v rámci CLLD z OP Zaměstnanost, Životní prostředí, IROP a PRV. Strategie obsahuje řadu
potřeb a cílů, které dokonce ani nemají jistý zdroj exogenního financování, avšak místní komunity vědí, že dané
řešení potřebují, a proto budou v realizačním období hledat zdroje: jak vnější (resortní grantové programy,
grantový program Královéhradeckého kraje, prostředky nadací a nadačních fondů), tak vnitřní, ke kterým patří
především obecní rozpočty a vlastní prostředky organizací.
Při tvorbě této části jsme přihlíželi rovněž ke krajským koncepcím a zejména ke schválené Strategii rozvoje
Královéhradeckého kraje 2014 – 2020, jakož i k záměrům sousedních místních akčních skupin (Místní akční
skupina Stolové hory, z.s., Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s., Sdružení SPLAV, z.s., MAS
ORLICKO, z.s., NAD ORLICÍ, o.p.s.) 3.
Při tvorbě této strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla dodržena řada principů, které jsou uvedeny
odd. 1.3 Identifikace strategie. Pro realizaci strategie a rozvoj území byly aktéry přijaty následující principy:
 udržitelný rozvoj (soulad hospodářského a společenského pokroku při plnohodnotném zachování
životního prostředí postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři),
 partnerství (rozvoj a udržování lokálního partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým
sektorem),
 spolupráce (podpora, udržování a rozvoj mezisektorové a vertikální spolupráce uvnitř i mimo region),
 transparentnost (veřejné, průhledné a kontrolovatelné jednání místních aktérů),
 nediskriminace (nerozlišovat, podporovat rovné příležitosti).

3.1 Souhrnná vize Místní akční skupiny POHODA venkova
Region MAS POHODA venkova je místem,
 kde lidé mohou a chtějí žít – mladí i staří, v létě i v zimě, v horských i podhorských oblastech,
 kde se dá podnikat – v zemědělství i v cestovním ruchu, v průmyslových oborech i ve službách,
 kde pestrá a přívětivá krajina láká k bydlení i k trávení volného času,
 kde obce, podniky a neziskové organizace spolupracují ve prospěch obyvatel regionu a jeho
obyvatel.
V této strategii se vize týká klíčových oblastí, klíčová oblast se dělí na opatření, opatření obsahují aktivity.
Vize je vyjádřena globálním cílem, klíčová oblast strategickým cílem a opatření specifickým cílem.
Strategické cíle jednotlivých klíčových oblastí jsou charakterizovány převážně pomocí výsledků, zatímco
1

Viz příloha 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie.
Viz příloha oddíl 3.6 Vazba na strategické dokumenty.
3
Na rozdíl od některých jiných MAS (Hradecký venkov, Region Kunětické hory a další) nemusí být tato
strategie koordinovaná s jinými integrovanými nástroji měst (ITI, IPRÚ), protože jejich zájmová území do
regionu Pv nezasahují.
2
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specifické cíle převážně pomocí výstupů. Tomu také odpovídají indikátory, které byly voleny i s ohledem na
indikátory použité v návrzích programů financovaných z ESI fondů (princip koherence SCLLD a programů).
Podklady zpracované v přípravě strategie obsahují podrobnější údaje o obsahu jednotlivých aktivit a jejich
provázanosti na konkrétní potřeby obcí a celého území, nejsou zde uváděny v zájmu zachování přehlednosti.

3.2 Klíčové oblasti rozvoje regionu MAS POHODA venkova
Schválená vize a výsledky analýzy problematiky a potřeb regionu v části 2 vedly ke stanovení pěti klíčových
oblastí rozvoje regionu. Jsou to:
A. Základní vybavenost obcí
B. Služby pro obyvatele a návštěvníky
C. Podnikání, zaměstnanost, profesní vzdělávání
D. Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu
E. Veřejná správa a spolupráce
Všechny čtyři komponenty globální vize jsou dlouhodobé a komplexní a nelze je mechanicky rozčlenit do
jednotlivých klíčových oblastí a opatření. Průnik vize a klíčových oblastí je naznačen v tabulce č. 1. Počet
hvězdiček ukazuje sílu vazby klíčové oblasti (a jejího strategického cíle) na jednotlivé části vize.
Tabulka č. 1: Průnik vize a klíčových oblastí

Vize:
Region MAS POHODA
venkova je místem, …
…kde lidé mohou a chtějí žít –
mladí i staří, v létě i v zimě, v
horských i podhorských
oblastech,
…kde se dá podnikat – v
zemědělství i v cestovním
ruchu, v průmyslových
oborech i ve službách,
…kde pestrá a přívětivá
krajina láká k bydlení i k
trávení volného času,
…kde obce, podniky a nezisk.
organizace spolupracují ve
prospěch regionu a jeho
obyvatel.
Zdroj: vlastní zpracování

A.
Základní
vybavenost
obcí

Klíčové oblasti rozvoje regionu
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D.
B. Služby
zaměstnanost, Zemědělství,
pro
profesní
lesnictví a
obyvatele a
vzdělávání
péče o
návštěvníky
krajinu

E. Veřejná
správa a
spolupráce
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Strategické cíle klíčových oblastí rozvoje regionu uvádí tabulka č. 2:
Tabulka č. 2: Strategické cíle klíčových oblastí
A. Základní vybavenost obcí
1 Zajistit řádné fungování obcí a jejich příjemný vzhled
B. Služby pro obyvatele a
návštěvníky

2 Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných a komerčních
služeb pro obyvatele i návštěvníky, zvýšit stabilitu obyvatel a
návštěvnost regionu

C. Podnikání, zaměstnanost,
profesní vzdělávání

3 Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a
zvyšovat zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel

D. Zemědělství, lesnictví a péče
o krajinu

4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v regionu
a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního
působení na přírodu a krajinu
4

E. Veřejná správa a spolupráce

5 Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a
místních organizací v regionu i se subjekty mimo region

Zdroj: vlastní zpracování
3.2.1 Hierarchie cílů vč. jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
Na základě výstupů z analytické části dokumentu byla definována základní strategická vize SCLLD, ze které
vyplynuly klíčové oblasti rozvoje území. Na základě hlavních závěrů analytické části a naplňování stanovené
vize byly zformulovány strategické cíle, jejichž splnění může být dosaženo jen současným splněním
specifických cílů strategie, které se skládají z jednotlivých opatření a jejich aktivit.
Ke každému strategickému a specifickému cíli byly přiřazeny indikátory, prostřednictvím kterých bude
sledováno naplňování cílů této strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Indikátory pro naplňování
strategických a specifických cílů jsou podrobněji uvedeny v rámci oddílu 3.3 Strategické a specifické cíle,
opatření a aktivity.
S ohledem na stanovení strategických a specifických cílů SCLLD na následujícím obrázku č. 1 uvádíme
přehledné znázornění jednotlivých cílů.

5

Obrázek č. 1: Přehled strategických a specifických cílů

Zdroj: vlastní zpracování
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3.3 Strategické a specifické cíle, opatření a aktivity
Rozhodování o výběru opatření a jejich aktivit se opíralo o souběh tří zdrojů informací:
- vyhodnocení stavu a budoucích potřeb regionu (výsledek SWOT analýzy v odd. 2.8) a z toho odvozených
strategických cílů (v odd. 3.2),
- vyhodnocení souboru projektových záměrů obcí, osob a organizací, které byly v regionu dlouhodobě
shromažďované (do odd. 2.7 jsme pro stručnost zařadili jen některé),
- rozvojové programy a koncepce Královéhradeckého kraje, CHKO Orlické hory, jednotlivých resortů a
programových dokumentů ČR pro období 2014-20 4.
V pěti klíčových oblastech navrhujeme celkem 18 opatření a 81 aktivit, což uvádí tabulka č. 3.
Tabulka č. 3: Počet cílů, opatření a aktivit v klíčových oblastech
klíčové oblasti
počet
počet
strategických cílů
specifických cílů
A. Základní vybavenost obcí
1
2
B. Služby pro obyvatele a návštěvníky
1
3
C. Podnikání, zaměstnanost, profesní
1
2
vzdělávání
D. Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu
1
3
E. Veřejná správa a spolupráce
1
2
celkem
5
12
Zdroj: vlastní zpracování

počet
opatření
4
5
3

počet
aktivit
14
24
13

3
3
18

18
11
81

Nutným předpokladem k dosažení specifických cílů a cílových hodnot indikátorů je to, že příslušná
opatření budou plně podpořena Programem rozvoje venkova a operačními programy ČR financovanými
z ESI fondů (resortní programy, grantové programy kraje, příspěvky nadací a vlastní prostředky obcí jsou pouze
doplňkovými zdroji, které nemohou nahradit příspěvek EU). MAS může zajistit pouze ty realizační výstupy
strategie, které budou efektivně podpořeny programy financovanými ze zdrojů ESI fondů.
Provázanost opatření na výsledky SWOT analýzy, odkazy na analytické části (problémy a potřeby) a rozklad
opatření na dílčí aktivity jsou v následujících přehledných tabulkách, ve kterých je pro větší přehlednost uvedena
možnost zařadit aktivity do některého z programových rámců ESI fondů.
Pro lepší přehled jsou v dalším textu jednotlivé informace barevně odlišeny podle toho, kterého programu ESI
fondů (resp. daného programového rámce) se týkají. Tzn., že veškeré aktivity či z programů převzaté indikátory,
které je možné využít prostřednictvím CLLD, jsou odlišeny následovně:
Tmavě červená – Integrovaný regionální operační program,
Nachová – Program rozvoje venkova,
Zelená – Operační program Zaměstnanost.

4

Zde zejména Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, verze předložená ke schválení Evropské komisi 11.
8. 2014 (odd. 3.1.1 k CLLD) a návrhy PRV a operačních programů (zejména Zaměstnanost, VVV, PIK, ŽP, IROP a ČeskoPolsko) postoupené k vyjádření Evropské komisi v červenci 2014.
7

KLÍČOVÁ OBLAST A: ZÁKLADNÍ VYBAVENOST OBCÍ
Obrázek č. 2: Strategické a specifické cíle a opatření pro klíčovou oblast A
Klíčová oblast A
Základní vybavenost obcí

Strategický cíl 1
Zajistit řádné fungování obcí a
jejich příjemný vzhled
Specifický cíl 1.1
Zlepšit stav místních komunikací,
drobné dopravní infrastruktury a
bezpečnost silničního provozu, dbát o
vzhled obcí a usilovat o revitalizaci
nevyužívaných objektů

Opatření 1.1.1
Dopravní
infrastruktura

Specifický cíl 1.2
Budovat, modernizovat a udržovat
potřebnou technickou infrastrukturu
obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a
zajistit efektivní nakládání s odpady
vč. třídění domovního a průmyslového
odpadu

Opatření 1.1.2
Vzhled obcí

Opatření 1.2.1
Technická
infrastruktura

Opatření 1.2.2
Nakládání s odpady

Zdroj: vlastní zpracování
Na obrázku č. 2 je uveden přehled strategických a specifických cílů a opatření, která se týkají klíčové oblasti A
Základní vybavenost obcí.
3.3.1 Strategický cíl 1 Zajistit řádné fungování obcí a jejich příjemný vzhled
Strategický cíl 1 Zajistit řádné fungování obcí a jejich příjemný vzhled má vazbu na klíčovou oblast A Základní
vybavenost obcí a je zaměřen na zajištění základních podmínek pro to, aby lidé v území mohli a chtěli žít.
Cílem v této oblasti je zajistit v území kvalitní občanskou vybavenost, dostatečnou a kvalitní infrastrukturu a
zajistit atraktivní vzhled obcí. V rámci zlepšení stavu životního prostředí bude podporován rozvoj udržitelných
druhů dopravy příznivých k životnímu prostředí a prostřednictvím péče o sídelní a krajinnou zeleň bude
strategický cíl napomáhat celkovému zlepšení životního prostředí, včetně zlepšení kvality emisemi znečištěného
ovzduší.
V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:



Specifický cíl 1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní infrastruktury a bezpečnost
silničního provozu, dbát o vzhled obcí a usilovat o revitalizaci nevyužívaných objektů,
Specifický cíl 1.2 Budovat, modernizovat a udržovat potřebnou technickou infrastrukturu obcí
(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit efektivní nakládání s odpady vč. třídění domovního a
průmyslového odpadu.

Tabulka č. 4: Strategický cíl 1 s přiřazením indikátorů
Strategický cíl 1: Zajistit řádné fungování obcí a jejich příjemný vzhled
Indikátor výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (ha)
0
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
531103 Přírůstek/úbytek obyvatel v regionu stěhováním (%)
-5,4
Zdroj: vlastní zpracování
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Cílový stav
35
Cílový stav
-3

3.3.1.1 Specifický cíl 1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní infrastruktury a
bezpečnost silničního provozu, dbát o vzhled obcí a usilovat o revitalizaci nevyužívaných objektů

Specifický cíl 1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní infrastruktury a bezpečnost silničního
provozu, dbát o vzhled obcí a usilovat o revitalizaci nevyužívaných objektů je v první řadě zaměřen na podporu
dopravní infrastruktury, která je v území nedostatečná a místními aktéry často označovaná jako velmi
problematická. Kromě potřebných oprav komunikací různých tříd je nutné rozvíjet moderní udržitelné formy
dopravy s důrazem na cyklodopravu. Cíl je dále zaměřen na zlepšení vzhledu obcí, neboť se na území nacházejí
opuštěné a chátrající objekty, pro které je potřebné najít nové uplatnění vč. revitalizace a údržby veřejných
prostranství.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace těchto opatření:
 Opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura,
 Opatření 1.1.2 Vzhled obcí.
Opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura
Z analýzy současného stavu vyplývá, že v území je hustá síť komunikací (kromě dálkových), což má za důsledek
poměrně dobrou dopravní dostupnost na většině území (kromě horské části regionu). Dopravní obslužnost je
v podhorském a mírně zvlněném pásmu na dobré úrovni, ovšem region není napojen na síť dálnic a rychlostních
komunikací – pro dálkovou dopravu je tak hůře dostupný. V řadě obcí je problémem špatný stav nejen místních
a účelových komunikací, ale i komunikací II. a III. třídy. Nevyhovující je i stav cyklostezek, neboť kolem hlavní
silnice č. I/14 či v úseku mezi městy Opočnem a Dobruškou tato infrastruktura zcela chybí a občané tak
nemohou cyklostezky využívat pro dopravu do zaměstnání či škol. Problémem je tak nedostatečné oddělení
cyklotras od motorizované dopravy spojené se zajištěním bezpečnosti silničního provozu. Na tyto nedostatky se
snaží reagovat navrhované aktivity, které se snaží řešit aktuální situaci v opatření dopravní infrastruktura
v území v komplexním pojetí - tzn. např. i úpravou chodníků, zkvalitněním zázemí na zastávkách veřejné
dopravy vč. budování přestupních terminálů s cílem návaznosti cyklodopravy a veřejné dopravy či zřízením
nízkokapacitních parkovišť (vč. parkovišť pro školy).
Tabulka č. 5: Opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura
Číslo a název opatření:
1.1.1 Dopravní infrastruktura
Vychází z analýzy současného
2.2.1 Doprava
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.1.1 Dopravní infrastruktura
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S – hustá síť komunikací (kromě dálkových) a z toho plynoucí dobrá
opatření týká:
dopravní dostupnost na většině území (kromě horské části regionu)
W – nedostatečný stav místních komunikací v některých obcích
W – region není napojen na síť dálnic a rychlostních komunikací – pro
dálkovou dopravu je tak hůře dostupný
W – nedostatečná síť železniční dopravy, jejíž význam však upadá i v
mírně zvlněné části regionu
W – špatný stav komunikací 2. a 3. třídy
W - nedostatečné oddělení cyklotras od motorizované dopravy, absence
cyklostezek a cyklotras i pro místní dopravu
W – nedostatečné propojení cyklodopravy a veřejné hromadné dopravy
W - nedostatečné vybavení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
O - zlepšení podmínek pro cyklodopravu vybudováním sítě značených
cyklostezek a cyklotras
T - nedostatek finančních prostředků na rozvoj dopravních sítí a jejich
údržbu
Seznam aktivit:
A11 Opravy komunikací, zejména poškozených úseků silnic II. třídy č.
285, 298, 309 a 310, silnic III. třídy a místních a účelových komunikací
A12 Údržba komunikací v obcích, úprava chodníků
A13 Budování přestupních terminálů a zkvalitnění zázemí na zastávkách
veřejné hromadné dopravy
A14 Zřízení nízkokapacitních parkovišť
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely cyklodopravy a
zlepšování bezpečnosti silničního provozu
Možnost zařazení do
ANO: IROP (A15)
Programového rámce:
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Finanční zdroje:

Zdroje ESI fondů
IROP:
1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (A11)
1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (A15)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů regionu (A11, A15)
Národní zdroje
KHK:
Program rozvoje venkova:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Komplexní úprava veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura (A11, A12, A13)
CESTOVNÍ RUCH:
4.1 Zkvalitnění turistických tras (A15)
SFDI:
Státní fond dopravní infrastruktury:
Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace (A12)
Výstavba a údržba cyklistických stezek (A15)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

MMR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (A12)
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (A15)
Strategie KHK 2014-2020, oblast 2, cíl 2.2 Zlepšit stav regionální
infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví
obyvatel (A11, A12, A13, A14)
Aktualizace koncepce cyklodopravy v KHK, priorita I., cíl 1.1 Podpora
budování cyklostezek (A15)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta
2013-2020, cíl 1.1 Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury (A15)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta
2013-2020, cíl 1.2 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů (A15)
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.4.1 Kvalitní údržba a provozování dopravní infrastruktury

Číslo
76100
75201
75001
76401
610105
Číslo
76310
75120

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.4.2.6 Specifika infrastruktury nemotorové dopravy (A15)
Indikátory výstupu
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)
0
22
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů
0
2
ve veřejné dopravě (terminály)
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
0
6
(realizace)
Počet parkovacích míst pro jízdní kola (parkovací místa)
0
50
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací
0
20
celkem (km)
Indikátory výsledku
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%)
7*
10*
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní
30*
35*
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dopravě (%)
Vysvětlivky, podrobnosti a
příklady k některým aktivitám:

A11: opravy komunikací s vazbou na zlepšení dopravní infrastruktury
v území a dobrou dopravní dostupnost vč. doplňkových opatření (zeleň
atd.)
A12: údržba stávajících komunikací v obcích vč. úpravy chodníků
(stavební úpravy, udržovací práce, komunální technika atd.)
A13: budování přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy,
zejména v návaznosti na cyklodopravu vč. pořízení stojanů na kola,
zkvalitnění zázemí na zastávkách hromadné dopravy (budování nových a
údržba stávajících zastávek vč. pořízení přístřešků a potřebného
mobiliáře – lavičky, koše, informační tabule atd.)
A14: nízkokapacitní parkoviště zejména v přímé návaznosti na veřejnou
hromadnou dopravu a cyklodopravu vč. zeleně
A15: výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras sloužících
převážně k dopravě do zaměstnání, škol a za službami vč. budování
doprovodné infrastruktury a zeleně a zvyšování bezpečnosti dopravy
(např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s
omezenou pohyblivostí nebo orientací),

Zdroj: vlastní zpracování
* výchozí a cílová hodnota převzata z IROP, bude sledováno na úrovni programu
Opatření 1.1.2 Vzhled obcí
Vzhled obcí je opatření, jehož aktivity reagují zejména na existenci opuštěných a chátrajících objektů v území.
Tyto objekty by měly najít nová uplatnění a to např. jako objekty občanské vybavenosti či objekty určené pro
podnikání. Nedílnou součástí je potřeba údržby a revitalizace veřejných prostranství v obcích, což přispívá
k pozitivnímu vzhledu a vnímání obcí regionu.
Tabulka č. 6: Opatření 1.1.2 Vzhled obcí
Číslo a název opatření:
1.1.2 Vzhled obcí
Vychází z analýzy současného
2.2.3 Vybavenost obcí
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.2.7 Rozvojová území
2.5.5 Zeleň v krajině a sídlech
Vychází z analýzy problémů a
2.7.1.4 Vzhled obcí
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
W - nedostatečné využití rozvojových ploch a brownfieldů
opatření týká:
Seznam aktivit:
A21 Nabídka vlastních pozemků nebo objektů obce pro podnikání a
vyhledávání investorů do opuštěných a chátrajících objektů (vazba na
opatření C12)
A22 Podpora přestavby opuštěných a chátrajících objektů na objekty
občanské vybavenosti (komunitní centra, sportoviště, domy pro seniory)
A23 Revitalizace a údržba veřejných prostranství v obcích, vybavení
potřebným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)
Možnost zařazení do
ANO: IROP (A22 – komunitní centra)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
IROP:
2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
(A22)
OP ŽP:
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (A23)
Národní zdroje
KHK - PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (A 22)
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Komplexní úprava veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura (A23)
11

MMR:
Bytová politika:
Podpora výstavby podporovaných bytů – Komunitní dům seniorů (A22)
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (A22,
A23)
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (A23)
MŽP - Státní fond životního prostředí:
Program podpory sídelní zeleně (A23)
Nadace ČEZ:
Stromy (A23)
Nadace VIA:
Místo, kde žijeme (A23)
Města z jiného těsta – Živé granty (A23)
Nadace Proměny:
Program parky (A23)
Bližší specifikace některých
Strategie KHK 2007-2015 dodatek č.1, oblast 4, cíl C zvýšení kvality
relevantních strategií:
bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí (A21, A22, A23)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
int. 5
Počet přestavěných opuštěných a chátrajících objektů na
0
15
objekty občanské vybavenosti (objekty)
45601
Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury (ha)
0
25
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
45412
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační
1 462*
2 000*
funkcí (lokality)
Vysvětlivky, podrobnosti a
A21: prodej obecních pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity a
příklady k některým aktivitám:
zvýšení zaměstnanosti v obcích, vyhledávání investorů do opuštěných a
chátrajících objektů pro zlepšení vzhledu obcí
A22: stavební úpravy opuštěných a chátrajících objektů na objekty
občanské vybavenosti vč. pořízení vybavení a případné související
úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava), podpora rozvoje
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
A23: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, údržba
veřejných prostranství vč. vybavení potřebnou technikou (technika pro
údržbu veřejných prostranství) a příslušným mobiliářem (odpadkové
koše, lavičky, informační tabule atd.)
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Životní prostředí, bude sledováno na úrovni programu
3.3.1.2 Specifický cíl 1.2 Budovat, modernizovat a udržovat potřebnou technickou infrastrukturu
obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit efektivní nakládání s odpady vč. třídění domovního a
průmyslového odpadu

Specifický cíl 1.2 Budovat, modernizovat a udržovat potřebnou technickou infrastrukturu obcí (vodovody,
kanalizace, ČOV) a zajistit efektivní nakládání s odpady vč. třídění domovního a průmyslového odpadu je
zaměřen na zajištění kvalitních podmínek technické infrastruktury pro potřeby obyvatel regionu. Základem
pro spokojený život v území je dostatečné zásobování kvalitní pitnou vodou, zajištění čištění odpadních vod a
kvalitní odkanalizování. Dále je cíl zaměřen na zajištění efektivního odpadového hospodářství v území
s důrazem na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace těchto opatření:
 Opatření 1.2.1 Technická infrastruktura,
 Opatření 1.2.2 Nakládání s odpady.
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Opatření 1.2.1 Technická infrastruktura
Většina obcí v území disponuje nedostatečnou technickou infrastrukturou – hlavně kanalizací a veřejných
vodovodů. Vodovod má 32 obcí a na veřejnou kanalizaci je napojeno 28 obcí, přičemž kanalizační systém
zakončený čistírnou odpadních vod má 10 obcí a centrální čistírna odpadních vod je v Novém Městě nad Metují.
V ostatním území jsou technicky nevyhovující obecní stokové systémy nebo jsou odpadní vody čištěny
prostřednictvím individuálních zařízení. Nízká úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod je především v
malých obcích a obcích horské a podhorské části Orlických hor. Problémem je stáří provozovaných vodovodů a
kanalizací, které je 30-50 let. Proto jsou navrženy aktivity v rámci opatření zaměřeného na zlepšení stavu
technické infrastruktury v území.
Tabulka č. 7: Opatření 1.2.1 Technická infrastruktura
Číslo a název opatření:
1.2.1 Technická infrastruktura
Vychází z analýzy současného
2.2.2 Technická infrastruktura
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.5.6.3 Čištění vody
Vychází z analýzy problémů a
2.7.1.2 Technická infrastruktura
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - dobrý stav v zásobování energiemi
opatření týká:
W - nedostatečná technická infrastruktura (hlavně kanalizací a veřejných
vodovodů)
T - růst energetické náročnosti, závislost na systémech dálkových
energetických rozvodů
Seznam aktivit:
A31 Dobudování veřejných vodovodů
A32 Vybudování splaškové kanalizace
A33 Vybudování centrálních čistíren odpadních vod v obcích nebo
domácích ČOV
Možnost zařazení do
NE
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
OP ŽP:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod (A32, A33)
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství (A31)
Národní zdroje
KHK:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.2 Vodní hospodářství a staré ekologické zátěže (A31, A32, A33)
MZe:
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací:
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro
veřejnou potřebu (A31, A32, A33)
MŽP – SFŽP:
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků:
2.C Čištění odpadních vod (A33)
Program podpory vodohospodářských aktivit:
Program na podporu vodohospodářských akcí (A32, A33)
Bližší specifikace některých
Strategie KHK 2014-2020-oblast 4, cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské
relevantních strategií:
infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou ochranu před
povodněmi (A31, A32, A33)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
CO18
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování
0
350
vodou (osoby)
C19
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění
0
850
odpadních vod (ekvivalentní obyvatelé)
42201
Délka vybudovaných kanalizací (km)
0
7
Indikátory výsledku
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Číslo
42000

Název
Výchozí stav
Cílový stav
Podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající kvalitě z
93,5*
94*
vodovodů pro veřejnou potřebu (%)
Vysvětlivky, podrobnosti
A31: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně
k některým aktivitám:
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
A32: vybudování splaškové kanalizace a výstavba kanalizace za
předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod, výstavba
kanalizace za předpokladu související výstavby
A33: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Životní prostředí, bude sledováno na úrovni programu
Opatření 1.2.2 Nakládání s odpady
Mezi silnou stránku území patří zavedený systém separovaného sběru odpadů a dobře fungující odpadové
hospodářství. Naopak problémem jsou neustále rostoucí ceny za svoz odpadu, což by mohlo vést ke vzniku
nových černých skládek, nebo nedostatečná motivace obyvatel ke třídění odpadů. Nízký počet zařízení pro
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem či výskyt nepovolených skládek jsou dalšími negativy, na která
se snaží reagovat navržené aktivity v rámci opatření zaměřeného na nakládání s odpady.
Tabulka č. 8: Opatření 1.2.2 Nakládání s odpady
Číslo a název opatření:
1.2.2 Nakládání s odpady
Vychází z analýzy současného
2.2.4 Odpadové hospodářství
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.1.3 Nakládání s odpady
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - zavedený systém separovaného sběru odpadu a stabilita svozových
opatření týká:
firem
W - rostoucí ceny za svoz odpadu a nedostatečná motivace obyvatel ke
třídění odpadů
W - zvyšování eutrofizace vod a lokální výskyt starých ekologických
zátěží
O - vytváření podmínek motivujících občany k vyššímu třídění odpadů a
zapojení obcí a škol do různých soutěží
T - vznik černých skládek z důvodu neustále se zvyšujících poplatků za
svoz odpadů
Seznam aktivit:
A41 Propagace důsledného sběru, třídění a recyklace domovního a
průmyslového odpadu
A42 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů (vč.
bioodpadu), vést k tomu především stavební firmy a zemědělské podniky
A43 Zabránění vzniku nových a odstraňování starých nepovolených
skládek a budování sběrných míst a dvorů
Možnost zařazení do
NE
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
OP ŽP
3.1 Prevence vzniku odpadů (A41)
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (A42,
A43)
3.3 Rekultivovat staré skládky (A43)
Národní zdroje
KHK:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.2 Vodní hospodářství a staré ekologické zátěže (A43)
5.3 Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší (A41, A42)
MŽP – SFŽP:
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků:
2.B Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo
negativních vlivů, působících v předmětných územích (A43)
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Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Strategie KHK 2014-2020 oblast 4, cíl 4.2 Zefektivnit odpadové
hospodářství
a
eliminovat
ekologické
zátěže
na
území
Královéhradeckého kraje (A41, A42, A43)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
40202
Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu (t/rok)
0
4
40102
Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití
0
25
ostatních odpadů (t/rok)
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
40105
Celkové množství materiálově využitého ostatního odpadu
22 122 976*
24 122 976*
(t/rok)
40104
Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu
22 592 701*
22 992 701*
všech odpadů (t/rok)
Vysvětlivky, podrobnosti a
A41: propagační a informační akce zaměřené na důsledný sběr, třídění a
příklady k některým aktivitám:
recyklaci
A42: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sklady
komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů,
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a
související infrastruktury, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání
s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma
skládkování)
A43: předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů (např.
aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve
výrobě), rekultivace starých skládek, výstavba a modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů (sběrná místa a sběrné dvory)
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Životní prostředí, bude sledováno na úrovni programu
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KLÍČOVÁ OBLAST B: SLUŽBY PRO OBYVATELE A
NÁVŠTĚVNÍKY
Na následujícím obrázku č. 3 je uveden přehled strategických a specifických cílů a opatření, která se týkají
klíčové oblasti B Služby pro obyvatele a návštěvníky.
Obrázek č. 3: Strategické a specifické cíle a opatření pro klíčovou oblast B
Klíčová oblast B
Služby pro obyvatele a návštěvníky

Strategický cíl 2
Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných
a komerčních služeb pro obyvatele i
návštěvníky, zvýšit stabilitu obyvatel a
návštěvnost regionu

Specifický cíl 2.1
Podporovat rozvoj trvalého bydlení
a základních životních podmínek
v regionu, posilovat zázemí pro
mnohostranné naplnění volného
času a zájmů obyvatel a zlepšit
kvalitu služeb v cestovním ruchu

Opatření 2.1.1
Bydlení a životní
podmínky

Opatření 2.1.2
Volný čas

Specifický cíl 2.2
Vytvářet lepší podmínky pro
počáteční vzdělávání a pro
zájmové vzdělávání
dospělých

Specifický cíl 2.3
Zajistit základní a
návazné zdravotní a
sociální služby v obcích a
regionu (vč. služeb péče o
děti a o seniory)

Opatření 2.2.1
Vzdělávání

Opatření 2.3.1
Zdravotní a sociální
služby

Opatření 2.1.3
Cestovní ruch

Zdroj: vlastní zpracování
3.3.2 Strategický cíl 2 Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných a komerčních
služeb pro obyvatele i návštěvníky, zvýšit stabilitu obyvatel a návštěvnost regionu
Strategický cíl 2 Zajistit řádné fungování obcí a jejich příjemný vzhled má vazbu na klíčovou oblast B Služby
pro obyvatele a návštěvníky a je zaměřen na podporu služeb pro obyvatele a návštěvníky v regionu za
účelem zvýšit stabilitu obyvatel a návštěvnost v regionu. Dostupné a kvalitní služby v regionu jsou základním
předpokladem pro spokojený život v území, a proto je žádoucí zlepšit jejich kvalitu a dostupnost.
V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny tři specifické cíle:




Specifický cíl 2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek v regionu,
posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v
cestovním ruchu,
Specifický cíl 2.2 Vytvářet lepší podmínky pro počáteční vzdělávání a pro zájmové vzdělávání
dospělých,
Specifický cíl 2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a regionu (vč. služeb
péče o děti a o seniory).

Tabulka č. 9: Strategický cíl 2 s přiřazením indikátorů
Strategický cíl 2: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných a komerčních služeb pro obyvatele i
návštěvníky, zvýšit stabilitu obyvatel a návštěvnost regionu
Indikátor výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
67001
Kapacita podpořených služeb (místa)
0
2 000
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
67010
Využívání podpořených služeb (osoby)
100*
4 410*
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Zaměstnanost, bude sledováno na úrovni programu
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3.3.2.1 Specifický cíl 2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek
v regionu, posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a zájmů obyvatel a zlepšit
kvalitu služeb v cestovním ruchu

Specifický cíl 2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek v regionu, posilovat
zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu je
zaměřen na vybudování lokalit pro bytovou výstavbu, neboť hned v několika obcích i přes poptávku ze strany
obyvatel tyto lokality chybí. Důraz je kladen na zajištění bezpečnosti v území, k čemuž bude přispívat zvýšená
akceschopnost jednotek požární ochrany. Cíl je dále zaměřen na podporu volnočasových aktivit, které mají
v území tradici a jsou nejenom místními obyvateli využívány v různých formách. Specifický cíl je zaměřen i na
podporu cestovního ruchu s cílem zajistit turistickou infrastrukturu vč. obnovy nemovitostí a kulturních
památek.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace těchto opatření:
 Opatření 2.1.1 Bydlení a životní podmínky,
 Opatření 2.1.2 Volný čas,
 Opatření 2.1.3 Cestovní ruch.
Opatření 2.1.1 Bydlení a životní podmínky
Podle dostupných zdrojů je v území stabilní počet obyvatel, přičemž roste podíl obyvatel s vysokoškolským
vzděláním. Počet rodinných domů a bytů se na území MAS zvyšuje a od roku 2001 se zlepšuje i technické
vybavení domů. Aby počet obyvatel v území zůstal minimálně stabilní, nebo se dokonce zvyšoval, je nutné
vytvořit podmínky pro to, aby zde lidé chtěli a mohli žít. Základním předpokladem tak je zajistit lokality pro
bytovou výstavbu, renovovat či modernizovat stávající domy či veřejné budovy (např. zateplováním) a zajistit
signál mobilních telefonních sítí a dostupné vysokorychlostní internetové připojení. Vzhledem k tomu, že se
zvyšuje průměrný věk obyvatelstva a stoupá podíl ekonomicky neaktivních osob, je nutné na tento trend
zareagovat pořizováním bytů pro sociální bydlení. S ohledem na dostupnost či možnost dopravy do zaměstnání
je nutné zlepšit dopravní obslužnost zejména horské a podhorské části regionu veřejnou dopravou, k čemuž by
mohla sloužit nízkoemisní vozidla. Pro lepší životní podmínky je vhodné zajistit bezpečnost silničního provozu
v obcích a vybavenost a akceschopnost místních sborů dobrovolných hasičů.
Tabulka č. 10: Opatření 2.1.1 Bydlení a životní podmínky
Číslo a název opatření:
2.1.1 Bydlení a životní podmínky
Vychází z analýzy současného
2.2.1 Doprava
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.2.5 Územní plánování
2.2.6 Pozemkové úpravy
2.3.1 Bydlení
2.3.7 Bezpečnost
Vychází z analýzy problémů a
2.7.2.1 Bydlení a životní podmínky
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - z hlediska migrace stabilizované obyvatelstvo = stabilní počet
opatření týká:
obyvatel na území
S - zvyšuje se počet rodinných domů a bytů na území MAS
S - nízká míra kriminality, nadpoloviční objasněnost trestných činů
W - nedostatečná občanská vybavenost v obcích nebo jejich technický
stav
T - stárnutí obyvatelstva (zvyšuje se průměrný věk, stoupá podíl
ekonomicky neaktivních osob)
Seznam aktivit:
B11 Schvalování a příprava lokalit pro bytovou výstavbu
B12 Pomoc při zateplování domů a veřejných budov
B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení
B14 Podpora lepší obslužnosti horské a podhorské části regionu veřejnou
dopravou
B15 Nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob
B16 Zajištění dostupnosti a potřebného zesílení signálu mobilních
telefonních sítí a zvýšení rychlosti bezdrátového připojení
(vysokorychlostního přístupu k internetu) – především v horském pásmu
regionu
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti dobrovolných
hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti
Možnost zařazení do
ANO: IROP (B13, B15, B17), OP Zaměstnanost (B13)
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Programového rámce:
Finanční zdroje:

Zdroje ESI fondů
IROP:
1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (B15)
1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (B17)
2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (B13)
2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (B12)
OP ŽP:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie (B12)
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných
budov (B12)
OP Z:
2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální
začleňování (B13)
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
OP PIK:
4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (B16)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
1.1 Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí
a krizových situací (B17)
Národní zdroje
MMR:
Bytová politika:
Podpora výstavby technické infrastruktury (B11)
Podpora regenerace panelových sídlišť (B12)
Podpora výstavby podporovaných bytů (B13)
MŽP:
Státní fond životního prostředí:
Nová zelená úsporám (B12)
Státní fond rozvoje bydlení:
Úvěrové programy a podpory (B12)
Nadace VINCI - Pracovní příležitosti:
Doprava do místa práce (B14)
KHK:
HASIČI:
1.2 Podpora hasičů: Pořízení nové nebo obnova/rekonstrukce/repase
stávající hasičské techniky (B17)
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (B17)
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Komplexní úprava veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura (B17)
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury:
Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace (B17)
MV:
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Program prevence kriminality:
Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie
České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR (B17)
Nadace ČEZ:
Oranžový přechod (B17)
ŠKODA AUTO a.s. - Grantový program společnosti ŠKODA AUTO
Dopravní bezpečnost (B17)
Dopravní výchova (B17)
Nadace Partnerství:
Na zelenou – bezpečné cesty do školy (B17)
Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Nadace Besip (B17)
Koncepce bydlení ČR do roku 2020, priorita v části vize stabilita
legislativy: Posílení úlohy obcí v bytové politice (B11)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 4, cíl C (B12)
Strategie KHK v oblasti sociálních služeb. Plán rozvoje sociálních služeb
v KHK 2011-2016, priorita 1 a 2 (B12)
Strategie KHK, oblast 2, cíl 2.3 (B13)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta
2013-2020, cíl 2.2 Kontrola dodržování pravidel silničního provozu
cyklisty, monitoring nehodovosti cyklistů a preventivní opatření proti
krádežím kol (B17)
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.2.4 Funkční systém osobní dopravy (B14)
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy (B17)

Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.5 Zvýšení dostupnosti
bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
57001
57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
0
12
(sety)
57501
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám
0
5
IZS (objekty)
55301
Počet podpořených bytů pro sociální podnikání
0
10
CO10
Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím
0
25
s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
57520
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností
108*
48*
složek IZS (území)
Vysvětlivky, podrobnosti a
B11: zajištění lokalit pro bytovou výstavbu a vybavení těchto lokalit
příklady k některým aktivitám:
potřebnou infrastrukturou (inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační
přípojky atd.) pro rozvoj trvalého bydlení v regionu
B12: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke
snížení energetické náročnosti budov, realizace technologií na využití
odpadního tepla, realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
B13: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace
pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení, jako doplňková aktivita zahrnutí zeleně v okolí budov a na
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budovách (např. zelené zdi a střechy, aleje atd.), podpora systému
sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a
doprovodných služeb; podpora plánování sociální bytové politiky obcí,
vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení
jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených
lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k zabránění nedobrovolnému
vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod sociální práce
zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení)
B14: zajištění lepší dopravní obslužnosti horské a podhorské části
regionu veřejnou dopravou (zajištění navazujících spojů, úzká spolupráce
s dopravci a mezi obcemi při zajištění dopravní obslužnosti regionu)
B15: nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících
alternativní zdroje paliv jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu
EURO 6 pro přepravu osob, vozidla zohledňují specifické potřeby
účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace
B16:modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury pro zlepšení
dostupnosti signálu mobilních telefonních sítí, modernizace resp.
rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k
internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní
přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, zřizování
nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro
vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost
alespoň 30 Mbit/s; vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní
přístup k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího
stavebního rozvoje
B17: stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci
(např. výstavba nových garážových prostor, pořízení elektrocentrály),
vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace, pořízení
specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (např. speciální
dopravní prostředky, vybavení pro nouzové přežití), pořízení
specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon
činností spojených s extrémním suchem (např. mobilní kontejnerová
elektrocentrála, lesní hasící speciál)
Zdroj: vlastní zpracování
* výchozí a cílová hodnota převzata z IROP, bude sledováno na úrovni programu
Opatření 2.1.2 Volný čas
Nabídka volnočasových aktivit a jejich pestrost přispívá k tomu, aby lidé v území chtěli žít. V celém regionu je
aktivní spolková činnost a ve městech a obcích se koná velká řada tradičních kulturních a sportovních akcí.
Problémem ale je nedostatečná vybavenost v obcích pro tyto druhy aktivit, neboť téměř polovina obcí je bez
kulturního zařízení a sportoviště či jiná sportovní zařízení jsou často v zanedbaném nebo nevyhovujícím stavu.
Citelná je absence sportovní haly, která by splňovala parametry pro provozování soutěžních zápasů, zejména
v kolektivních sportech. Pro zachování aktivního spolkového života v území je nutné zmodernizovat objekty pro
volnočasové aktivity, podpořit stávající aktivní spolky a spolupracovat při plnění veřejně prospěšných cílů.
Tabulka č. 11: Opatření 2.1.2 Volný čas
Číslo a název opatření:
2.1.2 Volný čas
Vychází z analýzy současného
2.3.5 Volnočasové, sportovní a kulturní možnosti
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.6.3 Spolupráce
Vychází z analýzy problémů a
2.7.2.4 Volný čas
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - velký počet tradičních kulturních a sportovních akcí ve městech a
opatření týká:
obcích
S - aktivní spolková činnost (sdružování občanů) v celém regionu
W - nedostatečná občanská vybavenost v obcích nebo jejich technický
stav
W - ve většině obcí je obyvatelům k dispozici hřiště a jiná sportovní
zařízení, která jsou však často v zanedbaném nebo nevyhovujícím stavu
W - na území MAS se nenachází žádná sportovní hala, která by splňovala
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Finanční zdroje:

parametry pro provozování soutěžních zápasů ve sportech, jako jsou
např. florbal, badminton, futsal či volejbal
W - téměř polovina obcí je bez kulturního zařízení
B21 Přestavba a modernizace objektů pro kulturní a sportovní aktivity
B22 Podpora a obnova lidových tradic včetně tradičních řemesel a
divadelních spolků
B23 Systematická spolupráce obcí s občanskými organizacemi a
iniciativami při plnění veřejně prospěšných cílů (akce pro děti, dospělé
obyvatele a návštěvníky)
ANO: PRV (B21 – agroturistika)
Zdroje ESI fondů
PRV:
6.4.2 Podpora agroturistiky (B21)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů regionu (B22)
4.1 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním
regionu (B23)
Národní zdroje
KHK:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (B21)
VZDĚLÁVÁNÍ:
2.1 Podpora vzdělávání: Podpora zájmové činnosti žáků především na
školách s problematickou dopravou a na školách, které nemají všechny
ročníky (B23)
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
3.1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (B22, B23)
3.2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity (B21)
SPORT A TĚLOVÝCHOVA:
3.3 Sportovní a tělovýchovné aktivity pro veřejnost (B23)
3.5 Rozvoj infrastruktury pro sport a tělovýchovu (B21)
KULTURA:
4.5 Podpora kulturních činností (B22, B23)
MMR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (B21)
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (B21)
MŠMT:
IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
133510 Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu:
133512 Podpora materiálně technické základny sportovních organizací
(B21)
Nadace ČEZ:
Oranžové hřiště (B21)
MO:
Rozvoj vojenských tradic (B22)
Nadace Vodafone:
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V pohybu (B22)
MK - Knihovna 21. století:
3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost (B23)
MZe - Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež (B23)
MŠMT:
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové
organizace:
1 Zabezpečení pravidelné činnosti NNO organizované pro děti a mládež
2 Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
(B23)
Program na podporu integrace romské komunity:
D) Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v
návaznosti na jejich sociální vyloučení a kulturní odlišnost (B23)
EU:
Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a
středních podniků (COSME):
Podpora cestovního ruchu zaměřená na seniory a mládež (B23)
MO:
Podpora sportu a branné přípravy (B23)
Nadace ČEZ:
Podpora regionů (B23)
ŠKODA AUTO a.s.:
Grantový program společnosti ŠKODA AUTO:
Tady jsem doma (B23), ŠKODA dětem (B23)
Nadace VIA:
souSedíme si (B23)
Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Nadace život umělce (B23)
Strategie KHK, oblast 3, cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a
rozšířit nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho
návštěvníky (B21, B22, B23)
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.3 Zajistit dostupné,
provázané a kvalitní služby pro rodiny, děti a mládež. Posílení
ekonomické stability rodin a jejich samostatnost s důrazem na svobodu
volby rodinné strategie, zejména v oblasti slaďování profesního,
rodinného a osobního života. (B23)

Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.4 Zajistit rovný přístup
ke vzdělávání pro všechny
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
511546 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu kultury a
0
28
volnočasových aktivit
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
int. 1
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a
0
500
volnočasových zařízení (uživatelé)
Vysvětlivky, podrobnosti a
B21: rekonstrukce, modernizace a výstavba objektů pro kulturní a
příklady k některým aktivitám:
sportovní aktivity vč. pořízení potřebného zázemí a vybavení, stavební
obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury (sportoviště a příslušné
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zázemí)
B22: rekonstrukce, modernizace a výstavba objektů vč. pořízení
potřebného zázemí a vybavení pro obnovu lidových tradic a podporu
činnosti divadelních spolků a aktivního života v obcích
B23: pořádání informačních, propagačních, kulturních, sportovních a
společenských akcí pro široké spektrum osob (děti, dospělí, obyvatelé,
návštěvníci atd.)
Zdroj: vlastní zpracování
Opatření 2.1.3 Cestovní ruch
Z pohledu cestovního ruchu je v horské a podhorské části vhodný terén pro pěší a lyžařskou turistiku a hustá síť
značených turistických tras, což podtrhuje dobrá propagace regionu, který má velký rekreační potenciál i
s ohledem na dobrou průchodnost česko-polských hranic a velké množství zejména drobnějších přírodních a
kulturních hodnot. Převážně v podhorské a mírně zvlněné části regionu je nedostatek ubytovacích a stravovacích
kapacit a problémem je i špatná dopravní obslužnost v horské části regionu pro účely dopravní infrastruktury
v rámci cestovního ruchu. Pro rozvoj regionu je tak důležité budovat základní turistickou a dopravní
infrastrukturu, věnovat péči kulturním a přírodním památkám a propagaci těchto hodnot vč. tvorby a uplatnění
produktů a programů cestovního ruchu.
Tabulka č. 12: Opatření 2.1.3 Cestovní ruch
Číslo a název opatření:
2.1.3 Cestovní ruch
Vychází z analýzy současného
2.3.6 Cestovní ruch
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.2.1 Doprava
2.6.3 Spolupráce
Vychází z analýzy problémů a
2.7.2.5 Cestovní ruch
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - v horské a podhorské části vhodný terén pro pěší a lyžařskou turistiku a
opatření týká:
hustá síť značených turistických tras
S - rozvoj služeb, které jsou spojeny se vzrůstajícím cestovním ruchem
(zejména lyžařské areály v horských oblastech území)
S - dobrá propagace regionu pro cestovní ruch
S - velký rekreační potenciál regionu s množstvím většinou drobnějších
přírodních a kulturních hodnot
S - dobrá průchodnost polsko-českých hranic
W - špatná dopravní obslužnost v horské části regionu
W - velká část nejatraktivnějšího, vrcholového hřebene Orlických hor leží
mimo region
W - nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit v mírně zvlněné a
podhorské části regionu
W - v regionu není mnoho významných historických objektů
O - rozvoj cestovního ruchu a zlepšení zaměstnanosti díky větší
návštěvnosti turistů z ČR i zahraničí
O - v rodinné rekreaci zájem o produktové balíčky pro celou rodinu, o
zážitkovou turistiku, o kondiční pobyty
O - využitelnost fondů Evropské unie, státních a krajských programů pro
rozvoj regionu
T - nedostatek sněhu v zimní sezóně
T - konkurence horských turistických oblastí (zejména Krkonoše a střední
a východní část Orlických hor) a aktivita sousedních mikroregionů (např.
na Náchodsku, Kladsku, Rychnovsku), jejich svazků obcí a MAS v rozvoji
vlastního cestovního ruchu, která může odlákat potenciální návštěvníky
regionu
Seznam aktivit:
B31 Budování základní turistické infrastruktury (ubytovací a stravovací
zařízení)
B32 Budování, modernizace a údržba turistické dopravní infrastruktury
(cyklostezek, hipostezek, záchytných parkovišť, využívání cyklo- a
skibusů)
B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (zámky Opočno a N. Město n. Metují, od 1. 10. 2014 kostel
ve Slavoňově) a dalších kulturních památek
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Finanční zdroje:

B34 Propagace kulturních a přírodních hodnot regionu a nabídky
cestovního ruchu */
B35 Tvorba a uplatnění produktů a programů (programových balíčků)
cestovního ruchu **/
ANO: PRV (B31), IROP (B33)
Zdroje ESI fondů
PRV:
6.4.2 Podpora agroturistiky (B31)
IROP:
3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví (B33)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů regionu (B32, B34, B35)
Národní zdroje
KHK:
CESTOVNÍ RUCH:
4.1 Zkvalitnění turistických tras (B32)
4.2 Rozvoj turistických cílů (B34)
4.3 Marketing a propagace (B34, B35)
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (B33)
KULTURA:
4.4 Zachování kulturního dědictví (B33)
SFDI:
Státní fond dopravní infrastruktury:
Výstavba a údržba cyklistických stezek (B32)
MMR:
Národní program podpory cestovního ruchu:
Cestování dostupné všem (B32, B35)
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (B33)
MŽP – SFŽP:
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků:
2.A Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů
návštěvnické infrastruktury (B32)
MK:
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví:
A: Zabezpečení movitého kulturního dědictví (B33)
D: Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (B33)
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (B33)
Havarijní program (B33)
Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón (B33)
Program záchrany architektonického dědictví(B33)
Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny
a krajinné památkové zóny (B33)
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Program restaurování movitých kulturních památek (B33)
Nadace VIA:
Fond kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu
(B33)
Nadace Občanského fóra:
Opomíjené památky (B33)
Památky a zdraví (B33)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

EU:
Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a
středních podniků (COSME):
Podpora cestovního ruchu zaměřená na seniory a mládež (B35)
Strategie KHK, oblast 1, cíl 1.4 (B31)
Aktualizace koncepce cyklodopravy v KHK, priorita 1, cíl 1.1/, Národní
strategie rozvoje cyklistické dopravy 2004, priorita 2, cíl 2.1, 2.2 (B32)
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016 (B33)
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016, cíl: Památky a cestovní ruch,
cíl: Odborná organizace památkové péče (B34)
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016, cíl: Odborná organizace
památkové péče (B35)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta
2013-2020, cíl 1.1 Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury (B32)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta
2013-2020, cíl 1.2 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů (B32)
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.1.6 Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.4.2.6 Specifika infrastruktury nemotorové dopravy (B32)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
90501
Počet revitalizovaných památkových objektů (objekty)
0
3
90601
Počet revitalizací přírodního dědictví (revitalizace)
0
3
90801
Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření
0
2
91005
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných
0
5 500
kulturních a přírodních památek a atrakcí (návštěvy/rok)
632103 Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení
0
12
celkem
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
91010
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
26 553 793*** 27 500 000***
zpřístupněných za vstupné (návštěvy/rok)
Vysvětlivky, podrobnosti a
B31: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
příklady k některým aktivitám:
nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a
dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a
příslušné zázemí) vč. doplňujících aktivit (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup
zařízení, vybavení, hardware, software)
B32: výstavba, modernizace, rekonstrukce a údržba turistické
infrastruktury (cyklostezky a cyklotrasy pro účely CR vč. odpočinkových
míst, hipostezky a další naučné a tematické stezky, záchytná parkovišťe,
využívání a podpora cyklo- a skibusů)
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B33: revitalizace a zatraktivnění souboru národních kulturních památek (k
1. 1. 2014) a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP), revitalizace
dalších kulturních památek
B34: např. pořádání společných kulturních akcí pro zachování, rozvoj a
propagaci kulturního dědictví regionu, vkládání informací o turistických
aktivitách na webové stránky obcí a regionu, vydávání materiálů
propagujících život v obcích atd.
B35: např. připravovat a uplatňovat nové programové balíčky pro
návštěvníky Orlických hor, Nového Města nad Metují, Dobrušky a
Opočna a kulturních a přírodních památek v jejich okolí; vytváření
prožitkově a dobrodružně laděných akcí a programů (orientační soutěže,
singletreky, GPS sporty, skicross apod.) atd.
Zdroj: vlastní zpracování
*/ Kromě jiného: a) se sousedními českými a polskými MAS pořádat společné kulturní akce pro zachování,
rozvoj a propagaci kulturního dědictví regionu, b) na webové stránky obcí a regionu vkládat informace o
turistických atraktivitách, c) vydávat materiály propagující život v obcích).
**/ Kromě jiného a) společně se sousedními českými a polskými MAS připravovat a uplatňovat nové
programové balíčky pro návštěvníky Orlických hor, Nového Města nad Metují, Dobrušky a Opočna a kulturních
a přírodních památek v jejich okolí; b) vytvářet prožitkově a dobrodružně laděné akce a programy jako
orientační soutěže, singletreky, GPS sporty, skicross apod.
*** výchozí a cílová hodnota převzata z IROP, bude sledováno na úrovni programu
3.3.2.2 Specifický cíl 2.2 Vytvářet lepší podmínky pro počáteční vzdělávání a pro zájmové
vzdělávání dospělých

Specifický cíl 2.2 Vytvářet lepší podmínky pro počáteční vzdělávání a pro zájmové vzdělávání dospělých je
zaměřen na oblast vzdělávání v území, která je zde zajišťována především mateřskými, základními a středními
školami. Prostřednictvím tohoto specifického cíle bude podporována infrastruktura určená pro vzdělávání
(vč. zájmového, neformálního a celoživotního) a to především s ohledem na zajištění souladu nabídky a
poptávky na regionálním trhu práce, tzn. s důrazem na tzv. klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích,
oblast technických a řemeslných oborů a přírodních věd, schopnost práce s digitálními technologiemi) a
s úmyslem zajistit rovný přístup ke vzdělávání.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 2.2.1 Vzdělávání.
Opatření 2.2.1 Vzdělávání
V rámci oblasti vzdělávání je v území dobré rozmístění základních a mateřských škol a dostatečná kapacita
základních škol. Naopak u mateřských škol a u zařízení jeslového typu je kapacita místy nedostatečná a to i
přesto, že v posledních letech vznikly v regionu dvě nové mateřské školy. Problémem pro oblast předškolního a
základního vzdělávání by mohla být dlouhodobější neudržitelnost sítě základních a mateřských škol zejména ve
venkovských regionech. S ohledem na požadavky trhu práce je nutné, aby se již od dětství kladl důraz na
technické a řemeslné dovednosti, digitální technologie a cizí jazyky. A to i v rámci zájmového a neformálního
vzdělávání mládeže či celoživotního vzdělávání dospělých. Proto je nutné zajistit prostory či odborné učebny.
Pro lepší uplatnitelnost na trhu práce je nutná podpora zaměstnavatelů a škol (zejména středních) při praktickém
vyučování a stážích žáků.
Tabulka č. 13: Opatření 2.2.1 Vzdělávání
Číslo a název opatření:
2.2.1 Vzdělávání
Vychází z analýzy současného
2.2.3 Vybavenost obcí
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.3.2 Vzdělávání, školství
Vychází z analýzy problémů a
2.7.2.2 Vzdělávání
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním, zlepšení
opatření týká:
vzdělanostní struktury obyvatelstva
W - dlouhodobější neudržitelnost sítě základních a mateřských škol ve
venkovských regionech
W - místy nedostatečná kapacita mateřských škol a zařízení jeslového
typu
O - rozvoj klíčových kompetencí, dětí, mládeže a dospělých pro lepší
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Seznam aktivit:

Možnost zařazení do
Programového rámce:
Finanční zdroje:

uplatnitelnost na trhu práce
O - pokračující integrace škol a školských zařízení
T - pokles počtu žáků škol v souvislosti s demografickým vývojem,
vedoucí k existenčním problémům vzdělávacích institucí v území
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování základních a mateřských
škol vč. alternativních forem jako bytové školky *
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro podporu
přírodovědných oborů a technických a řemeslných dovedností a další
podpora polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a vnější technické a
estetické hodnoty školských objektů (připojení k internetu, zeleň v okolí
budov apod.)
B44 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při praktickém vyučování
a stážích žáků
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a
celoživotního vzdělávání dospělých pro růst kompetencí občanů
ANO: IROP (B41, B42, B43, B45), OP Zaměstnanost (B44)
Zdroje ESI fondů
IROP:
2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení (B 41, B42, B43, B45)
OP VVV:
3.2.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ (B41)
3.2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích (B41)
3.2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení
jejich relevance pro trh práce (B44)
OP Z:
1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu
práce (B44)
2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
(B44)
Národní zdroje
KHK:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (B41)
VZDĚLÁVÁNÍ:
2.1 Podpora vzdělávání: Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli
(B44)
MMR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (B41)
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (B41)
MŠMT:
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením (B41)
Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se
zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami
učení (B41)
Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol:
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky (B41)
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Nadace ČEZ:
Podpora regionů (B41)
Oranžové schody (B41)
ŠKODA AUTO a.s.:
Grantový program společnosti ŠKODA AUTO:
Region bez bariér (B41)
Popularizace technického vzdělávání na základních školách (B42)
MŠMT:
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a
studentů vyšších odborných škol a konzervatoří (B42)
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti
předškolního, základního, středního a základního uměleckého
vzdělávání:
Podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách
v souvislosti s Rokem technického vzdělávání 2015 (B42)
Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných
předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe (B44)
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání(B45)
Nadace Proměny:
Program Zahrada hrou (B43)
MZe - Národní programy:
9.E. Školní závody (B44)
MŽP - Státní fond životního prostředí:
Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství
(B45)
MK:
Veřejné informační služby knihoven:
2. Mimoškolní vzdělávání knihovníků (B45)
MZe:
Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (B45)
MV - Bezpečnostní dobrovolník (B45)
Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

MO - Příprava občanů k obraně státu (B45)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 20122016, cíl – podpora vzniku firemních mateřských škol v KHK (B41)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 2, cíl B (B44)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 20122016, cíl – zájmové vzdělávání – Podpora vzdělávání a odborné znalosti
dobrovolných a profesionálních pracovníků s dětmi a mládeží (B45)
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.4 Zajistit rovný přístup
ke vzdělávání pro všechny
Národní RIS3 strategie, klíčová oblast D Lepší dostupnost lidských
zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj
Národní RIS3 strategie, SC D.1.1 Vytvořit funkční vztah mezi školami a
zaměstnavateli (B44)
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky na období 2015-2020
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
0
850
vzdělávacích zařízení (osoby)
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)
0
20
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%)
5,4**
5**
50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%)
77,3**
90,5**
50120
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let (osoby)
0
8
Vysvětlivky, podrobnosti a
B41: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění
příklady k některým aktivitám:
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti,
součástí mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky),
podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben
a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám, stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje žáků základních škol v klíčových
kompetencích s cílem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce;
B42: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s
digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a
poptávky na regionálním trhu práce, podpora sociální inkluze
prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
B43: zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj
vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení
k internetu, zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi
a střechy a zahrady
B44: podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem
slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s
požadavky trhu práce, podpora odborné praxe a stáží v podnicích
B45: stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění
kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového
a neformálního vzdělávání
Zdroj: vlastní zpracování
*/ Rekonstrukcí škol se míní zateplení budov, vytápění tepelnými čerpadly, rekonstrukce sociálního zařízení,
úpravy učeben, využití půdního prostoru na kabinety a mimoškolní činnost dětí a mládeže aj.
** výchozí a cílová hodnota převzata z IROP, bude sledováno na úrovni programu
3.3.2.3 Specifický cíl 2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a regionu
(vč. služeb péče o děti a o seniory)

Specifický cíl 2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a regionu (vč. služeb péče o
děti a seniory) je zaměřen na podporu dostupnosti základních a nepostradatelných služeb pro péči o obyvatele
v regionu – zdravotních a sociálních služeb. S ohledem na demografický vývoj bude potřeba zajištění těchto
služeb neustále narůstat. Cíl je dále zaměřen na podporu služeb péče o děti zejména s ohledem na umožnění
sladění pracovního a rodinného života obyvatel.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 2.3.1 Zdravotní a sociální služby.
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Opatření 2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Zajištění zdravotních a sociálních služeb v území je další podmínkou pro spokojený život. Zajištění zdravotnické
péče je problémové zejména pro starší občany, kteří jsou odkázáni zejména na hromadnou dopravu. Především
ve venkovských a odlehlých oblastech je díky nedostatečné dopravní obsluze snížená dostupnost zdravotní a
sociální péče. S ohledem na zhoršující se věkovou strukturu obyvatelstva rostou nároky na tyto služby, přičemž
zejména v horské části jsou zvýšené náklady na sociální služby. Služby sociální péče pokrývají území
nerovnoměrně a služby sociální prevence zde nejsou poskytovány vůbec. V souhrnu v regionu chybí koordinace
zdravotních a sociálních služeb a je zde nedostatek finančních zdrojů pro tyto služby. Nejen kvůli stárnutí
populace je potřeba v území zajistit dostupnou základní lékařskou a psychiatrickou péči vč. modernizace zařízení
a vybavení, rozvoj sociálních služeb (zejména terénních) a podporu specifických zařízení a aktivit pro děti a
seniory vč. zajištění služeb péče o děti.
Tabulka č. 14: Opatření 2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Číslo a název opatření:
2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Vychází z analýzy současného
2.3.3 Zdravotnické služby v území
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.3.3.1 Psychiatrická péče
2.3.4 Sociální služby v území
Vychází z analýzy problémů a
2.7.2.3 Zdravotní a sociální služby
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
W - špatná dopravní obslužnost v horské části regionu
opatření týká:
W - nejsou poskytovány služby sociální prevence (kromě
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Novém Městě nad Metují)
W - chybějící koordinace zdravotních a sociálních služeb v regionu a
nedostatek finančních zdrojů
W - dojížďka za zdravotnickou péčí je problémová zejména pro starší
občany, kteří nevlastní automobil
W - nerovnoměrné pokrytí území službami sociální péče
W - snížení dostupnosti zdravotní a sociální péče nedostatečnou dopravní
obsluhou především ve venkovských a odlehlých oblastech
W - zhoršující se věková struktura obyvatelstva, stárnutí populace a z
toho plynoucí nároky na služby
W - v horské části snížená dostupnost a zvýšené náklady na sociální
služby
O - vysoký potenciál dalšího rozvoje sociálních služeb, zejména v oblasti
služeb poskytovaných v domácím prostředí klientů
T - stárnutí obyvatelstva (zvyšuje se průměrný věk, stoupá podíl
ekonomicky neaktivních osob)
T - úbytek lékařů v obvodních ordinacích
T - nárůst podílu sociálně nepřizpůsobivých občanů
Seznam aktivit:
B51 Zajištění dostupnosti základní lékařské péče v podhorské a horské
části regionu a deinstitucionalizace psychiatrické péče v území
B52 Modernizace zařízení zdravotní péče (vybavení a nezbytné stavební
úpravy)
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v
domácím prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů)
Možnost zařazení do
ANO: IROP (B51, B53), OP Zaměstnanost (B53, B54)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
OP Z:
2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (B53, B54)
2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky (B53)
2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální
začleňování (B53, B54)
2.2.2: Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti
systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu
a prevence nemocí (B51)
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2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
(B53, B54)
IROP:
2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (B
53)
2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o
zdraví (B51)
Národní zdroje
KHK:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru: Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (B51, B52, B53, B54)
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:
2.2 Prevence rizikového chování: Činnosti zaměřené na prevenci
rizikového chování a integraci dětí a mládeže (B54)
MZ:
Programy protidrogové politiky (B51)
Program grantové podpory
G/2 - Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky) (B55)
Prevence sociálně patologických jevů (B55)
Nadace ČEZ:
Podpora regionů (B52, B55)
Komerční banka a.s.:
Nadace Jistota (B52, B53)
Nadace SOVA(B52, B53), Nadace AGEL(B52, B53), Olivova nadace
(B52), Nadace Archa Chantal (B52)
Nadace AGROFERT:
Podpora péče o seniory v domácím prostředí (B53)
Podpora mezigeneračních projektů (B55)
Nadace ADRA:
Nadační investiční fond (B53)
Nadace Olgy Havlové:
Senior (B53, B55)
MMR:
Bytová politika:
Podpora výstavby podporovaných bytů – Komunitní dům seniorů (B54)
Podpora pro odstraňování bariér v budovách:
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou (B54)
Euroklíč (B54)
MZe:
Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel (B55)
MPSV:
Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností (B55)
MO:
Péče o veterány 2. světové války (B55)
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Oblast sociální péče a lidské zdroje (B55)
Nadace VIA:
souSedíme si (B55)
Nadace člověk člověku (B55)
Nadace VINCI:
Žít společně (B55)
Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Nadace RACEK (B55)
Koncepce zdravotnictví KHK 2011-2015, oblast ambulantní sektor (B51)
Koncepce zdravotnictví KHK 2011-2015, lůžková a zdravotnická péče
(B52)
Strategie KHK v oblasti sociálních služeb. Plán rozvoje sociálních služeb
v KHK 2011-2016, priorita 2, cíl 2.1 a priorita 1, cíl 1.1 (B53)
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017, Péče o
nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností, cíl 2,…(B54)
Strategie reformy psychiatrické péče, cíl 1 Zvýšit kvalitu psychiatrické
péče systémovou změnou organizace jejího poskytování
Strategie reformy psychiatrické péče, cíl 6 Zlepšit provázanost
zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.1 Vytvářet podmínky
pro vstup a udržení se na trhu práce pro osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.2 Zajistit dostatečně
rozvinutý systém sociálních služeb pro potřeby osob sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožené reagující na jejich
individuální potřeby v kontextu společenské zakázky

Číslo
60000
62200
67001
50001
50100
55401
55102
Číslo
67010
67315
67310
62800

Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.6 Zlepšit přístup osob
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ke
zdravotní péči
Indikátory výstupu
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Celkový počet účastníků
0
75
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné
0
5
služby na celostátní, regionální a místní úrovni
Kapacita podpořených služeb
0
25
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
0
65
zařízení
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
0
3
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
0
10
Počet podpořených komunitních center
0
5
Indikátory výsledku
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Využívání podpořených služeb
0
35
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
0
32
služba naplnila svůj účel
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální
0
28
práce naplnila svůj účel
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
10
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy,
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rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního
0
15
věku
50120
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let
0
7
Vysvětlivky, podrobnosti a
B51: zajištění základní lékařské péče v podhorské a horské části regionu
příklady k některým aktivitám:
(ordinace lékařů v obcích, spolupráce mezi obcemi a lékaři), vybavení
mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení
pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře,
rozšířené ambulance apod.) a zřizování nových či rekonstrukce
stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče (akutní
psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích), podpora transformace
a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče,
rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb
a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci
a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele; aktivity na
podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity (tvorba a
realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky
poskytovatelů psychiatrické péče, vzdělávání pro osoby zapojené do
procesu reformy psychiatrické péče, informační a destigmatizační
programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti); zavádění
zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve
nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu,
včetně péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, podpora
transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti
psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu,
ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a
rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů
institucionalizace na uživatele,
B52: pořízení technologií a přístrojového vybavení vč. nezbytných
stavebních úprav zařízení zdravotní péče
B53: nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami, vybudování zázemí pro terénní služby,
vybavení zařízením, podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce,
rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb
a nových typů péče, podpora profesionální realizace sociální práce jako
aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí, podpora aktivit místních samospráv při
optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, službami pro rodiny a
děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování
osob v jejich přirozeném prostředí
B54: podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného
rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské
skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí
stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle
aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících v
podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp.
připravujících se na poskytování služeb péče o děti; podpora
transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb
(zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní
péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, podpora
sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb,
služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením
na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního a pracovního života
společnosti
Zdroj: vlastní zpracování
50110
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KLÍČOVÁ OBLAST C: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST,
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na následujícím obrázku č. 4 je uveden přehled strategických a specifických cílů a opatření, která se týkají
klíčové oblasti C Podnikání, zaměstnanost, profesní vzdělávání.
Obrázek č. 4: Strategické a specifické cíle a opatření pro klíčovou oblast C
Klíčová oblast C
Podnikání, zaměstnanost, profesní vzdělávání
Strategický cíl 3

Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický
potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost a
zaměstnatelnost obyvatel

Specifický cíl 3.1
Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky
místní ekonomiky

Opatření 3.1.1
Vznik, modernizace a
rozvoj podniků

Specifický cíl 3.2

Napomáhat vzniku nových pracovních míst a
udržení výroby a služeb a zajišťovat profesní
vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní
uplatnění v regionu

Opatření 3.2.1
Podpora nových a udržení
stávajících pracovních míst

Opatření 3.2.2
Profesní vzdělávání

Zdroj: vlastní zpracování
3.3.3 Strategický cíl 3 Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a
zvyšovat zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
Strategický cíl 3 Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost a
zaměstnatelnost obyvatel má vazbu na klíčovou oblast C Podnikání, zaměstnanost, profesní vzdělávání a je
zaměřen na vytváření podmínek pro podnikání a zaměstnanost, neboť pouze v případě dostatečné, dostupné a
kvalitní nabídky zaměstnání budou lidé v území chtít i nadále žít, případně se sem i přistěhovat. Region by měl
tak být místem, kde se dá podnikat a kde je dostatek pracovních příležitostí.
V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:



Specifický cíl 3.1 Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky místní ekonomiky,
Specifický cíl 3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat
profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění v regionu.

Tabulka č. 15: Strategický cíl 3 s přiřazením indikátorů
Strategický cíl 3: Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost
a zaměstnatelnost obyvatel 5
Indikátor výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
CO23
Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků
0
35
(včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)
5

Zaměstnatelnost lidí je ovlivněna dvěma faktory: jejich odbornou způsobilostí (potřebná kvalifikace, znalosti, dovednosti) a
mimopracovními podmínkami (možnosti dojíždění a péče o děti). První okruh se strategie snaží řešit v opatření C3 a druhý
okruh v opatřeních B1, B2 a B3.
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(podniky)
Indikátor výsledku
Název
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (účastníci)
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Zaměstnanost, bude sledováno na úrovni programu
Číslo
62800

Výchozí stav
1 499*

Cílový stav
7 378*

3.3.3.1 Specifický cíl 3.1 Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky místní ekonomiky

Specifický cíl 3.1 Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky místní ekonomiky směřuje k podpoře podnikání
v území. Specifický cíl podporuje tvorbu potřebného zázemí pro podnikání (provozovny, materiální a technické
zázemí a vybavení atd.) se záměr zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelských subjektů. Aby mohly
být místní podniky dostatečně konkurenceschopné, musí disponovat kvalitním a moderním zázemím pro svoji
podnikatelskou činnost.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 3.1.1 Vznik, modernizace a rozvoj podniků.
Opatření 3.1.1 Vznik, modernizace a rozvoj podniků
V oblasti podnikání v území převládá všeobecný nedostatek kapitálu malých podniků, což s sebou přináší
nedostatečné využití rozvojových ploch a brownfieldů. V regionu upadá tradiční textilní odvětví, zato o
podnikání ve strojírenském a zpracovatelském průmyslu je zájem. Proto jsou aktivity v tomto opatření zaměřené
na vznik, modernizaci a rozvoj podniků.
Tabulka č. 16: Opatření 3.1.1 Vznik, modernizace a rozvoj podniků
Číslo a název opatření:
3.1.1 Vznik, modernizace a rozvoj podniků
Vychází z analýzy současného
2.4.1 Ekonomika
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.5.1 Zemědělství, zemědělská půda
2.3.6 Cestovní ruch
2.2.7 Rozvojová území
Vychází z analýzy problémů a
2.7.3.1 Vznik, modernizace a rozvoj podniků
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - nižší než celostátní průměrná míra nezaměstnanosti (za celý region)
opatření týká:
S - uspokojivá nabídka zaměstnání v mírně zvlněné a podhorské části
S - malé a střední podnikání ve strojírenském a zpracovatelském
průmyslu
W - všeobecný nedostatek kapitálu malých podnikatelů
W - nedostatek pracovních příležitostí v horské části
W - upadá tradiční textilní odvětví (konkurence levných dovozů z Číny a
jižní Asie) s negativním vlivem na zaměstnanost (především žen)
W - nedostatečné využití rozvojových ploch a brownfieldů
O - rozvoj cestovního ruchu a zlepšení zaměstnanosti díky větší
návštěvnosti turistů z ČR i zahraničí
O - zvláště pro zemědělce významná podpora diverzifikace jejich
činnosti jak v rostlinné výrobě a potravinách (biopaliva, plodiny vhodné
pro biomasu, biopotraviny), tak v nezemědělských činnostech (služby
cestovního ruchu, služby pro obce a obyvatele) prostřednictvím
Programu rozvoje venkova ČR
T - stárnutí obyvatelstva (zvyšuje se průměrný věk, stoupá podíl
ekonomicky neaktivních osob)
T - malý zájem investorů z jiných regionů a zahraničí
Seznam aktivit:
C11 Podpora vzniku nových malých podniků a živností (přednostně v
tradičních řemeslných, stavebních a zpracovatelských oborech a
cestovním ruchu)
C12 Využití brownfields a nevyužitých objektů pro podnikání
C13 Rekonstrukce objektů a modernizace nezemědělských podniků
C14 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, vč. investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských činností zemědělských subjektů
(nepotravinářské využití produkce, venkovská turistika a agroturistika
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Možnost zařazení do
Programového rámce:
Finanční zdroje:

apod.)
ANO: PRV (C11, C13, C14)
Zdroje ESI fondů
PRV:
6.4.1: Investice do nezemědělských činností (C11, C13, C14)
6.4.2 Podpora agroturistiky (C14)
OP PIK:
2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (C11,
C13)
2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání (C12, C13)
3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru (C13)
OP Zaměstnanost:
1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím
programu Záruky pro mládež (C11)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Národní zdroje
KHK:
INOVACE:
1.3 Podnikání a inovace: Podpora zakládání nových inovačních firem
(C11)
1.3 Podnikání a inovace: Podpora drobných podnikatelů, řemeslné
výroby a tradičních výrobků (C11)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 1, cíl A (C11)

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020, cíl 3
(C13)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
30
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
5
(Leader)
Vysvětlivky, podrobnosti a
C11: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
příklady k některým aktivitám:
nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení sloužícího pro podnikatelskou činnost vč. doplňujících aktivit
(úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd.), realizace
podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových
podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a dotací MSP
zejména pro mikropodniky, poskytování poradenských služeb a služeb
pro začínající podniky na celém území ČR, tvorba a realizace
komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné
výdělečné činnosti, podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to
zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků
C12: technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na
odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní
podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných
podnikatelských ploch, realizace komplexních stavebně-technických
opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovujících
nemovitostí nebo brownfieldů na podnikatelský objekt a vzniku nově
zrekonstruovaných podnikatelských ploch
C13: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost vč. doplňujících aktivit
(úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd.)
C14: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího
36

vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost vč. doplňujících aktivit
(úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd.); stavební
obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov
a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
vč. doplňujících aktivit (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení,
vybavení, hardware, software)
Zdroj: vlastní zpracování
3.3.3.2 Specifický cíl 3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb a
zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění v regionu

Specifický cíl 3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat profesní
vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění v regionu je zaměřen zejména na podporu nových a
udržení stávajících pracovních míst v území, neboť stabilní nabídka zaměstnání je důležitým faktorem pro
život v regionu. Je nutné brát ohled na podporu znevýhodněných osob, a proto budou podporovány částečné
pracovní úvazky či flexibilní formy práce. Velký důraz bude kladen na podporu sociálního podnikání, které
zde v území zcela chybí. S ohledem na lepší uplatnění na trhu práce, bude kladen důraz na realizaci
rekvalifikací a profesní vzdělávání, neboť s ohledem na dynamicky se měnící podmínky na trhu práce je nutné,
aby zaměstnanci disponovali potřebnými znalostmi a dovednostmi.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace těchto opatření:
 Opatření 3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst,
 Opatření 3.2.2 Profesní vzdělávání.
Opatření 3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
V regionu je nižší než celostátní průměrná míra nezaměstnanosti, což je způsobeno zejména existencí pobočného
závodu ŠKODA AUTO a.s. v nedalekých Kvasinách. Nabídka zaměstnání je uspokojivá zejména v mírně
zvlněné a podhorské části, naopak v horské části je nedostatek pracovních příležitostí. Aktivity v tomto opatření
se zaměřují především na podporu nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu a to např. podporou
částečných a flexibilních pracovních úvazků či propagací regionálních produktů. S ohledem na výskyt sociálně
znevýhodněných či sociálním vyloučením ohrožených osob je kladen důraz na sociální podnikání.
Tabulka č. 17: Opatření 3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Číslo a název opatření:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Vychází z analýzy současného
2.4 Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.3.6 Cestovní ruch
Vychází z analýzy problémů a
2.7.3.2 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - nižší než celostátní průměrná míra nezaměstnanosti (za celý region)
opatření týká:
S - uspokojivá nabídka zaměstnání v mírně zvlněné a podhorské části
S - malé a střední podnikání ve strojírenském a zpracovatelském
průmyslu
S - rostoucí podpora místních výrobců prostřednictvím společné značky
původu „Orlické hory – originální produkt“
W - všeobecný nedostatek kapitálu malých podnikatelů
W - nedostatek pracovních příležitostí v horské části
W - upadá tradiční textilní odvětví (konkurence levných dovozů z Číny a
jižní Asie) s negativním vlivem na zaměstnanost (především žen)
O - rozvoj cestovního ruchu a zlepšení zaměstnanosti díky větší
návštěvnosti turistů z ČR i zahraničí
T - stárnutí obyvatelstva (zvyšuje se průměrný věk, stoupá podíl
ekonomicky neaktivních osob)
T - malý zájem investorů z jiných regionů a zahraničí
Seznam aktivit:
C21 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem
vnitřního potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního
ruchu a zachování kulturního a přírodního bohatství
C22 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac. zapojení
osob všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac. místa,
podporované stáže aj.)
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Možnost zařazení do
Programového rámce:
Finanční zdroje:

C23 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací
C24 Uplatnění místních podnikatelů při zajišťování chodu obce a v
obecních rozvojových projektech, získávání pravidelné zpětné vazby o
potřebách podnikatelů a pomoc
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění
sociálních inovací
C26 Propagace produktů a služeb místních podniků a podpora regionální
značky původu a kvality „Orlické hory - originální produkt“
ANO: PRV (C27), IROP (C25), OP Zaměstnanost (C21, C22, C23, C25)
Zdroje ESI fondů
IROP:
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání (C25)
PRV:
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů (C26)
OP Z:
1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob (C22)
1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce (C22, C23)
2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (C25)
2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky (C25)
2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
(C21,C22, C23, C25)
3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a
mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (C25)
OP VVV:
3.2.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických
pracovníků (C21)
OP PIK:
2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP (C21)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů regionu (C21)
Národní zdroje
Nadace Open Society Fund Praha:
Dejme (že)nám šanci (C22, C23)
MPSV:
Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit nestátních
neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů
(C23)
Konto BARIÉRY:
Pomáhej (s) humorem (C25)
KHK:
INOVACE:
1.3 Podnikání a inovace: Podpora drobných podnikatelů, řemeslné
výroby a tradičních výrobků (C26)
1.3 Podnikání a inovace: Podpora společných propagačních činností
včetně účasti regionálních firem na veletrzích a konferencích (C26)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.5 Zemědělství, lesnictví a místní produkce (C26)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

MZe:
Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin
(C26)
Koncepce rodinné politiky KHK 2012-2016, Podporovat prostředí
přátelské celé rodině, iniciovat spolupráci relevantních aktérů rodinné
politiky, medializovat a propagovat témata rodinné politiky (C22)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 2, cíl A (C22)
Koncepce rodinné politiky KHK 2012-2016, dílčí cíl: Podporovat rovné
příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního, rodinného a osobního
života (C23)
Strategie KHK, oblast 1, cíl 1.3 Zvýšit zaměstnanost v KHK zlepšením
vzdělanostní struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh
práce (C23)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020- Priorit.obl. 1, priorita 9
(C24)
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.1 Vytvářet podmínky
pro vstup a udržení se na trhu práce pro osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené
Strategie sociálního začleňování 2014-2020, cíl 3.3 Zajistit dostupné,
provázané a kvalitní služby pro rodiny, děti a mládež. Posílení
ekonomické stability rodin a jejich samostatnost s důrazem na svobodu
volby rodinné strategie, zejména v oblasti slaďování profesního,
rodinného a osobního života.
Národní RIS3 strategie, klíčová oblast A Vyšší inovační výkonnost firem
(C25)

Číslo
10000
10105
10102
10400
10300
10403
60000
10213
50105
Číslo
10411
62600
62700
62800

Národní RIS3 strategie, klíčová oblast F Posílení a lepší využití
sociálního kapitálu a kreativity při řešení komplexních společenských
výzev (C25)
Indikátory výstupu
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Počet podniků pobírajících podporu (podniky)
0
5
Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky)
0
5
Počet podniků pobírajících granty (podniky)
0
5
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE)
0
14
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře (granty)
0
8 902
(EUR)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
0
7
zaměřením na znevýhodněné skupiny (FTE)
Celkový počet účastníků
0
25
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
0
5
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
0
5
Indikátory výsledku
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním (%)
28,5*
22*
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
0
10
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
0
21
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
14
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy,
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rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
0
18
OSVČ
63100
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
0
4
své účasti, včetně OSVČ
63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
0
11
účasti včetně OSVČ
50130
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
0
8
10211
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které
0
4
fungují i po ukončení podpory
Vysvětlivky, podrobnosti a
C21: např. podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst
příklady k některým aktivitám:
vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým
skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad
uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu
práce; podpora umístění na uvolněná pracovní místa – bude podporováno
nejenom vytváření či vymezování nových pracovních míst, ale rovněž
umisťování ohrožených skupin osob na ta místa, která budou z různých
příčin (např. odchod do důchodu, atd.) na trhu práce uvolňována;
podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a
soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám
osob při uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních
metod podporujících zaměstnanost
C22: podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření
podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a
dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.),
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou
veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé
pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora
zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje
podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života – vzdělávání,
osvěta a poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímo
finanční podpora flexibilních forem práce pomocí mzdových příspěvků;
podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti
a potenciál pracovníků) do podniků; podpora odborné praxe a stáží v
podnicích;
C23: podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce
na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a pro snížení
horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v
odměňování žen a mužů; vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v
oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce za účelem
odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví
C24: podpora spolupráce mezi místními podnikateli a obcemi (např.
úprava veřejného prostranství, vyhrnování sněhu), vzájemná
informovanost obou stran o svých potřebách a záměrech (společné
schůzky, projednávání atd.)
C25: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (nákup
objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky
pro sociální podnikání) – vznik nového nebo rozšíření kapacity
stávajícího sociálního podniku, vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a
udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně
aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování,
zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s
podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního
podniku; podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních
podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování
povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech
relevantních aktérů
C26: podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k
vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních
62900
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trhů v rámci propagace značky „Orlické hory - originální produkt“,
podpora informačních, propagačních a vzdělávacích akcí v rámci
propagace regionální značky původu kvality
Zdroj: vlastní zpracování
* výchozí a cílová hodnota převzata z IROP, bude sledováno na úrovni programu
Opatření 3.2.2 Profesní vzdělávání
S ohledem na měnící se požadavky trhu práce je potřebné věnovat se profesnímu vzdělávání, neboť díky
realizaci rekvalifikací je možné uchovat stávající pracovní místo či snadněji najít pracovní místo nové. V území
je úzká nabídka rekvalifikačních kurzů a vzhledem k dynamickým změnám ve struktuře výroby a služeb je
rozšíření nabídky profesního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů takřka nutností. S tím souvisí i zvyšování
zájmu obyvatel o podnikání a snaha zpřístupnit podnikatelské aktivity všem, kdo o ně projeví zájem.
Tabulka č. 18: Opatření 3.2.2 Profesní vzdělávání
Číslo a název opatření:
3.2.2 Profesní vzdělávání
Vychází z analýzy současného
2.3.2 Vzdělávání, školství
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.4.6 Profesní vzdělávání a rekvalifikace
2.5.1 Zemědělství, zemědělská půda
Vychází z analýzy problémů a
2.7.3.3 Profesní vzdělávání
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním, zlepšení
opatření týká:
vzdělanostní struktury obyvatelstva
W - úzká nabídka rekvalifikačních kurzů v území
O - rozšíření nabídky profesního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů
s ohledem na dynamické změny ve struktuře výroby a služeb
T - ztráta zaměstnání z důvodu nedostatečné profesní kvalifikace
Seznam aktivit:
C31 Realizace rekvalifikací
C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání
dospělých ve vazbě na vybrané profesní kvalifikace 6
C33 Zvyšování zájmu obyvatel o podnikání
Možnost zařazení do
ANO: OP Zaměstnanost (C31, C32)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
OP Z:
1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob (C31)
1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce (C31)
1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu
práce (C31, C32)
1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání (C32)
2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
(C31, C32)
OP VVV:
3.2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení
jejich relevance pro trh práce (C32)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Národní zdroje
Nadace VINCI:
Pracovní příležitosti:
Školení a kvalifikace (C31)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 2, cíl A zvýšení
vzdělanosti obyvatelstva s využitím nových moderních vzdělávacích
metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání (C31)

6

Viz OP VVV, Prioritní osa 3, specifický cíl 5 (str. 72): „Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat
vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace a zvýšení prostupnosti mezi programy
počátečního, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání prostřednictvím systému uznávání výsledků
předchozího učení.“
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Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 2, cíl B Rozvoj
celoživotní učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se
zaměstnavateli při rozvoji systému celoživotního učení (C32)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 1, cíl A Podpora firem
jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti (C33)
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050,
4.7 Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání, kvalifikace
Národní RIS3 strategie, SC A.2.3 Zvýšit zájem o podnikání ve
společnosti (C33)
Národní RIS3 strategie, klíčová oblast D Lepší dostupnost lidských
zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj (C32)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
60000
Celkový počet účastníků
0
15
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
62600
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
0
15
62700
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
12
62800
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
10
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
62900
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
0
11
OSVČ
63100
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
0
3
své účasti, včetně OSVČ
63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
0
9
účasti včetně OSVČ
Vysvětlivky, podrobnosti a
C31: Rekvalifikace – podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování,
příklady k některým aktivitám:
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování, rozvoj základních kompetencí za účelem
snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, numerická
gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí apod.), tvorba a realizace
podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových
lektorů a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro
zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním; poradenské a informační
aktivity v podnicích v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu
práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační
programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo
končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
C32: podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem
slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s
požadavky trhu práce; další profesní vzdělávání pro ženy a osoby
pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh
práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti; další profesní
vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na
odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního
vzdělávání OSVČ; tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v
oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící
systémovou podporu dalšího vzdělávání, provazování systémů uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční
podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality
do vzdělávacího procesu
C33: podpora podnikatelských aktivit (zejména mikropodniků), realizace,
vzdělávacích a informačních akcí na podporu podnikání v regionu
Zdroj: vlastní zpracování

42

KLÍČOVÁ OBLAST D: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A PÉČE
O KRAJINU
Na následujícím obrázku č. 5 je uveden přehled strategických a specifických cílů a opatření, která se týkají
klíčové oblasti D Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu.
Obrázek č. 5: Strategické a specifické cíle a opatření pro klíčovou oblast D
Klíčová oblast D
Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu
Strategický cíl 4
Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě
šetrných metod zemědělského a lesního hospodaření při
snižování negativního působení na přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.1
Podpořit modernizaci zemědělských
podniků, včetně pořízení technologií
na zpracování produkce a její prodej

Specifický cíl 4.2
Pečovat o obnovu lesů, bránit
lesním škodám a podpořit
investice do lesní produkce

Specifický cíl 4.3
Aktivně dbát o ochranu
krajiny a péči o krajinu
včetně protierozních a
protipovodňových opatření,
provádět pozemkové úpravy

Opatření 4.1.1
Podpora zemědělství

Opatření 4.2.1
Podpora lesnictví

Opatření 4.3.1
Péče o krajinu

Zdroj: vlastní zpracování
3.3.4 Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v regionu a
podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského a lesního
hospodaření při snižování negativního působení na přírodu a krajinu
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v regionu a podporovat uplatnění
moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení
na přírodu a krajinu má vazbu na klíčovou oblast D Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu a je zaměřen na
podporu zemědělských a lesnických podniků a na ochranu a péči o krajinu. Specifický cíl bude zaměřen na
podporu moderních a k přírodě šetrných metod hospodaření s cílem snižovat negativní působení na přírodu a
krajinu.
V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny tři specifické cíle:




Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně pořízení technologií na
zpracování produkce a její prodej,
Specifický cíl 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit investice do lesní produkce,
Specifický cíl 4.3 Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o krajinu včetně protierozních a
protipovodňových opatření, provádět pozemkové úpravy.

K naplňování tohoto strategického cíle přispěje podpora realizací opatření vyplývajících ze schváleného návrhu
komplexních pozemkových úprav - podpora výstavby polních cest, jejichž účelem je zpřístupnění zemědělských
a lesních pozemků k obhospodařování a odvedení dopravy zemědělskou technikou mimo obec. Podpora
realizace vodohospodářských, protipovodňových a protierozních opatření budovaných za účelem ochrany
nemovitostí. Podpora zlepšování životního prostředí, zejména zvyšováním jeho stability doplňováním zeleně
do krajiny.
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Tabulka č. 19: Strategický cíl 4 s přiřazením indikátorů
Strategický cíl 4: Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v regionu a podporovat
uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského a lesního hospodaření při snižování
negativního působení na přírodu a krajinu
Indikátor výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
45
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
int. 4
Počet zemědělských subjektů hospodařících ekologicky
25
30
Zdroj: vlastní zpracování
3.3.4.1 Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně pořízení technologií na
zpracování produkce a její prodej

Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně pořízení technologií na zpracování
produkce a její prodej je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků v regionu.
Specifický cíl podporuje modernizaci zemědělských objektů a vybavení zemědělských podniků. Podporováno
bude ekologické zemědělství, ovocnářství či potravinářství, přičemž bude kladen důraz na směřování produkce
na místní trhy. V rámci zvyšování konkurenceschopnosti bude zajištěno odborné vzdělávání a získávání
dovedností.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 4.1.1 Podpora zemědělství.
Opatření 4.1.1 Podpora zemědělství
V mírně zvlněném pásmu regionu je kvalitní orná půda, která je využívána pro zemědělství a v celém území
dochází k nárůstu hospodaření v rámci ekologického zemědělství. Z toho vyplývají odlišné zájmy zemědělců
z horských a mírně zvlněných oblastí a nízká ekonomická výtěžnost zemědělské půdy v podhorských a horských
oblastech. Velkým problémem je chátrání stávajících i bývalých zemědělských objektů a nedostatečné technické
a technologické vybavení, či zhoršený přístup k zemědělské půdě. Na to vše se snaží reagovat navržené aktivity
zaměřené na podporu zemědělství, které jsou mimo jiné zaměřeny i na podporu ovocnářství, směřování
zemědělské produkce na místní trhy, posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský průmysl či na odborné
vzdělávání a získávání dovedností pro růst konkurenceschopnosti zemědělských subjektů.
Tabulka č. 20: Opatření 4.1.1 Podpora zemědělství
Číslo a název opatření:
4.1.1 Podpora zemědělství
Vychází z analýzy současného
2.5.1 Zemědělství, zemědělská půda
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.4.1 Podpora zemědělství
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - v horské a podhorské části členitý terén, lesní plochy a vodní toky
opatření týká:
W - odlišné zájmy zemědělců z horských a mírně zvlněných oblastí
W - nízká ekonomická výtěžnost zemědělské půdy v podhorských a
horských oblastech
W - chátrání stávajících i bývalých zemědělských objektů
W - špatný stav polních cest a snížený přístup k zemědělské půdě
O - zvláště pro zemědělce významná podpora diverzifikace jejich
činnosti jak v rostlinné výrobě a potravinách (biopaliva, plodiny vhodné
pro biomasu, biopotraviny), tak v nezemědělských činnostech (služby
cestovního ruchu, služby pro obce a obyvatele) prostřednictvím
Programu rozvoje venkova ČR
O - celostátní podpora výroby a využívání biopaliv, které se dají
produkovat v horské a podhorské části regionu a využití biomasy k
výrobě tepla a plynu
Seznam aktivit:
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů (např. skladů, hal,
skladištních ploch atd.) a polních cest
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků pro zlepšování
výkonnosti a kvality a pro zvyšování přidané hodnoty produktů jejich
zpracováním, inovacemi aj.
D13 Zachování postupů ekologického zemědělství
44

Možnost zařazení do
Programového rámce:
Finanční zdroje:

D14 Podpora ovocnářství (zejména v podhorské části regionu) a
včelařství
D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na místní trhy
D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský průmysl (zejména
potravinářský).
D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností pracovníků v
zemědělství a lesnictví, vzdělávání a výzkum pro podnikatele v
zemědělství */
ANO: PRV (D11, D12, D15, D16, D17)
Zdroje ESI fondů
PRV:
1.1.1 Vzdělávací akce (D17)
1.2.1 Informační akce (D17)
2.1.1 Poradenství (D17)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků (D11, D12)
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (D12, D15)
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (D12)
6.4.1 Investice do nezemědělských činností (D16)
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (D12)
11.2 Zachování postupů ekologického zemědělství (D13)
10.1.1 Integrovaná produkce ovoce (D14)
11.2.3 Ovocné sady (D14)
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě (D12)
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (D12, D15)
Národní zdroje
MZe:
Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Podpora rozvoje jezdeckého sportu, péče o koně a hipoterapie (D11)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj (D13)
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (D17)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:
Zemědělec (D11)
Národní programy:
1.D. Podpora včelařství (D14)
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech,
chmelnicích, vinicích a ve školkách (D14)
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů (D14)
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (D16)
9. Poradenství a vzdělávání (D17)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

KHK:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.5 Zemědělství, lesnictví a místní produkce (D15)
Strategie KHK 2007-2015- dodatek č.1, oblast 3 (D11- D17)
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (D11- D17)

Číslo
92301
93701

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015
(D11- D17)
Indikátory výstupu
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Počet účastníků vzdělávání
0
35
Počet podpořených podniků/příjemců
0
30
Indikátory výsledku
45

Číslo
92030

Název
Výchozí stav
Cílový stav
Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení
0
30
EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
4
(Leader)
int.3
Objem investic vložených do rekonstrukcí a budování polních
0
5 000
cest (tis. Kč)
Vysvětlivky, podrobnosti a
D11: investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou
příklady k některým aktivitám:
výrobu (ustájovací prostory a chovatelská zařízení, skladovací prostory
atd.), investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou
výrobu a školkařskou produkci (stavby pro skladování a sklizeň,
výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur vč.
protikrupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu, skleníky,
fóliovníky, kontejnerovny a další stavby), investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku;
hmotné a nehmotné investice související s rekonstrukcí a budováním
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
polních cest
D12: investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou
výrobu a školkařskou produkci, investice do pořízení mobilních strojů
pro zemědělskou výrobu, hmotné a nehmotné investice týkající se
zpracování zemědělských produktů (výstavba a rekonstrukce budov vč.
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, investice související se skladováním, investice
vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů), rozvoj inovací
v zemědělské prvovýrobě
D13: účelové platby, podpora rozvoje ekologického zemědělství
(modernizace budov a technologií)
D14: aktivity zaměřené na podporu ovocnářství a včelařství (technologie,
budování zázemí, výsadba atd.)
D15: investice související s uváděním zemědělských produktů na trh vč.
marketingu (pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro finální úpravu, balení,
značení výrobků atd.), podpora spolupráce minimálně dvou subjektů,
která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ)
a místních trhů, rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh
D16: hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování
potravinářských produktů a jejich uvádění na trh (výstavba a
rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a
zařízení pro zpracování potravinářských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků, investice související se skladováním, investice vedoucí
ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související
s uváděním potravinářských produktů na trh vč. marketingu, investice do
zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu)
D17: vzdělávací projekty (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti
zemědělství a lesnictví směřující ke zvyšování kvalifikace pracovníků v
resortu zemědělství a lesnictví (např. získání min. zemědělské
kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na
ochranu rostlin, absolvování inseminačních kurzů, bezpečnost potravin,
hygiena provozů, kvalita potravin, související problematika životního
prostředí a změny klimatu atd.), informační akce v oblasti zemědělství a
lesnictví (zejména poskytování informací a předávání zkušeností),
odborné individuální poradenské služby (kontrola Cross Compliance,
zvýšení konkurenceschopnosti včetně zavádění inovací pro malé farmy,
zvýšení obecného povědomí o účelnosti a správném dodržování
podmínek i předcházení nedostatkům v agroenvironmentálně
klimatických opatřeních)
Zdroj: vlastní zpracování
*/ Např. pořádání seminářů pro výrobce i odběratele, tematických kurzů aj.
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3.3.4.2 Specifický cíl 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit investice do lesní
produkce

Specifický cíl 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit investice do lesní produkce je
zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti lesnických podniků v regionu. Specifický cíl bude zaměřen na
investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů vč. budování potřebné infrastruktury.
Kvůli identifikovaným jevům v území je nutné předcházet škodám v lesích a podporovat obnovy lesů. Důležité
jsou i neproduktivní investice v lesích, které pomáhají zpřístupňovat lesy nejen místním obyvatelům, ale i
návštěvníkům regionu.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 4.2.1 Podpora lesnictví.
Opatření 4.2.1 Podpora lesnictví
Zejména v horské a podhorské části území je členitý terén s lesními plochami, ve kterých se ale vyskytují
ekologicky nestabilní nesmíšené smrkové porosty. Hrozbou pro lesní hospodářství jsou místní povodně a
rozsáhlé polomy či další lesní kalamity. Hospodaření v lesích je zajišťováno obcemi či podnikatelskými subjekty
a vychází z lesních hospodářských plánů. Pro efektivní hospodaření je nutné budovat a udržovat lesní
infrastrukturu a investovat do lesnických technologií či zpracování lesnických produktů a zajistit jejich uvádění
na trh. S ohledem na výše uvedená rizika je nutné předcházet škodám v lesích, podporovat obnovy lesů a
zalesňovat zemědělsky nevyužívané pozemky. Potřebné jsou i investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin či neproduktivní investice v lesích.
Tabulka č. 21: Opatření 4.2.1 Podpora lesnictví
Číslo a název opatření:
4.2.1 Podpora lesnictví
Vychází z analýzy současného
2.5.2 Lesnictví, nezemědělská půda
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.4.2 Podpora lesnictví
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - v horské a podhorské části členitý terén, lesní plochy a vodní toky
opatření týká:
S - zdravé životní prostředí na většině území regionu a krásná příroda (z
hlediska členitosti, lesnatosti, barevnosti)
T - rozsáhlé polomy a další lesní kalamity
Seznam aktivit:
D21 Obnova lesa a zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků
D22 Předcházení škodám v lesích a podpora obnovy lesů (v případech
lesních požárů a přírodních katastrof)
D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, přeměna
porostů náhradních dřevin a neproduktivní investice v lesích
D24 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů a jejich uvádění na trh
D25 Budování a údržba lesních cest (vč. zajišťování průjezdnosti)
Možnost zařazení do
ANO: PRV (D22, D23, D24, D25)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
PRV:
8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (D21)
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (D22)
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (D22)
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (D22)
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (D23)
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (D23)
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (D23)
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (D24)
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (D24)
4.3.2 Lesnická infrastruktura (D25)
Národní zdroje
KHK:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.5 Zemědělství, lesnictví a místní produkce (D21)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:
Podpora pojištění lesních školek (D21)
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Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Strategie KHK 2014-2020, oblast 4, cíl 4.5 (D21 – D25)
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 (D21 – D25)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
15
92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
10
93001
Celková plocha (ha)
0
50
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
94302
Celková délka lesních cest (km)
0
3,5
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
1
(Leader)
int. 2
Objem investic vložených do neproduktivních investic
0
6 000
v lesích (v tis. Kč)
Vysvětlivky, podrobnosti a
D21: zalesnění zemědělské půdy (náklady na založení lesního porostu na
příklady k některým aktivitám:
zemědělské půdě) vč. poskytnutí péče o založený porost (náklady na péči
o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let) a náhrady za
ukončení zemědělské činnosti (po dobu 10 let)
D22: výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin,
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v
jejich povodích (např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace
koryta, zabezpečení břehů), protierozní opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích (např. hrazení a stabilizace strží, zábrany
sesuvů půdy, sanace erozních rýh), projektová dokumentace,
odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let
určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách před
zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování,
terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělá obnova sadbou a síjí na
plochách po kalamitních těžbách, ochrana založených porostů,
odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v
jejich povodích (např. sanace břehových nádrží a výmolů, odstranění
povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a
přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních
toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl),
odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin
a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech
D23: podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
(oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění, opatření k posílení
rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních
a naučných prvků, fitness prvků), opatření k usměrňování návštěvnosti
území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory), opatření k údržbě lesního prostředí (např.
zařízení k odkládání odpadků), opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně), projektová
dokumentace, snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění
původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů, umělá
obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného
porostu
D24: stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení
pro lesní školkařskou činnost, modernizace dřevozpracujícího provozu stavba a technologické vybavení (zejména strojní vybavení pilnic a stroje
a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva)
D25: investice související s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest vč.
souvisejících objektů a technického vybavení
Zdroj: vlastní zpracování
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3.3.4.3 Specifický cíl 4.3 Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o krajinu včetně protierozních a
protipovodňových opatření, provádět pozemkové úpravy

Specifický cíl 4.3 Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o krajinu včetně protierozních a protipovodňových
opatření, provádět pozemkové úpravy je zaměřen zejména na péči o krajinu a šetrné zacházení s přírodou. Cíl
směřuje k zachování biologické rozmanitosti v území a rozvoji ekologicky přijatelných forem cestovního ruchu a
na podporu preventivních protipovodňových a protierozních opatření s ohledem na zacházení s vodou v krajině a
zajištění péče čistoty povrchových vod. Důležité a potřebné jsou pozemkové úpravy, které např. pomáhají
udržení vody v krajině a podpora obnovitelných zdrojů energie.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 4.3.1 Péče o krajinu.
Opatření 4.3.1 Péče o krajinu
Na většině území regionu je zdravé životní prostředí, krásná příroda (z hlediska členitosti, lesnatosti a
barevnosti) a dostatečně kvalitní pitná voda. Dochází zde ke zvyšování eutrofizace vod a lokálně se vyskytují
staré ekologické zátěže. Vlivem jarního tání sněhu, silných dešťů či nevhodného obhospodařování krajiny zde
dochází k erozi půdy, hydrogeologický rajón Podorlická křída je plošně znečištěn dusíkem a bodově dalšími
látkami. Na území se nachází relativně malé množství ČOV a vyskytují se zde místní (bleskové) povodně.
Z toho důvodu jsou navrženy aktivity, které se snaží reagovat na tyto problémy. Je např. důležité realizovat
opatření, která zlepší odtokové poměry v krajině a přispějí ke zlepšení ekologické stability či zabraňovat dalšímu
narušování přirozených odtokových poměrů krajiny s ohledem na hrozbu povodní. Kromě toho se aktivity
zaměřují i na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na realizaci pozemkových úprav.
Tabulka č. 22: Opatření 4.3.1 Péče o krajinu
Číslo a název opatření:
4.3.1 Péče o krajinu
Vychází z analýzy současného
2.5.3 Protierozní opatření
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.5.4 Zadržování vody v krajině a protipovodňová opatření
2.5.6 Ochrana vod
2.5.7 Ochrana ovzduší
2.5.8 Přírodní prostředí
Vychází z analýzy problémů a
2.7.4.3 Péče o krajinu
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - v horské a podhorské části členitý terén, lesní plochy a vodní toky
opatření týká:
S - zdravé životní prostředí na většině území regionu a krásná příroda (z
hlediska členitosti, lesnatosti, barevnosti)
W - zvyšování eutrofizace vod a lokální výskyt starých ekologických
zátěží
T - další narušování přirozených odtokových poměrů krajiny (hrozba
povodní)
T - místní (bleskové) povodně
T - v mírně zvlněné části regionu zhoršování kvality životního prostředí
vlivem automobilové dopravy
Seznam aktivit:
D31 Aktivní podpora zachování biologické rozmanitosti území (zejména
v horské části regionu) a rozvoj ekologicky přijatelných forem
cestovního ruchu, zachování přírodních a kulturně historických fenoménů
krajiny Orlických hor
D32 Péče o čistotu povrchových vod
D33 Podpora preventivních protipovodňových opatření v intravilánech
obcí a ve volné krajině (např. hráze, poldry, preventivní funkce rybníků,
oprava mostků a propustků)
D34 Podpora protierozních opatření
D35 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
D36 Realizace pozemkových úprav
Možnost zařazení do
ANO (D34, D36)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
OP ŽP:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod (D32)
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1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství (D32)
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu (D33)
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření (D33)
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
(D35)
2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek (D35)
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (D32)
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných
chráněných území (D31)
4.2 Posílit biodiverzitu (D31)
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny (D31, D34)
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (D31)
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie (D35)
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných
budov (D35)
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů regionu (D31)
PRV:
4.3.1 Pozemkové úpravy (D36)
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (D35)
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (D34)
10.1.4 Ošetřování travních porostů (D31)
10.1.5 Zatravňování orné půdy (D31, D33, D34)
10.1.6 Biopásy (D31)
10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku (D31, D33, D34)
IROP:
2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (D35)
OP PIK:
3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě ČR (D35)
Národní zdroje
KHK:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ:
5.1 Protipovodňová ochrana a obnova vodních útvarů (D33)
5.3 Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší (D31)
5.4 Ochrana přírody a krajiny (D31)
5.5 Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (D31)
MMR:
Podpora nestátních neziskových organizací:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni (D31)
MŽP:
Státní fond životního prostředí:
Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích
(D31)
MŽP – SFŽP:
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků:
2.A Údržba a budování technických zařízení nebo drobných objektů
návštěvnické infrastruktury (D31)
3) Podpora snižování emisí a energetické soběstačnosti obcí v regionu
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NP (D35)
Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin (D31)
Program podpory vodohospodářských aktivit:
Program podpory zajištění monitoringu vod (D32)
MZe:
Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj (D31)
Podpora prevence před povodněmi III:
Podpora projektové dokumentace pro územní řízení (D33)
Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení (D33)
Podpora protipovodňových opatření s retencí (D33)
Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (D33)
Nadace ČEZ:
Podpora regionů (D31)
ŠKODA AUTO a.s.:
Grantový program společnosti ŠKODA AUTO:
ŠKODA stromky (D31)
Nadace Partnerství:
Fond pro NNO (D31)
MŽP a KHK:
Společný program na podporu výměny kotlů (D35)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

MPO:
Program EFEKT:
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie (D35)
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 D31-35)
Strategie KHK 2014-2020, oblast 4 (D31-35)
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (D31-D35)

Koncepce zemědělské politiky KHK, III.7.1.4 (D36)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
CO20
Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním (osoby)
0
1 000
94101
Celková výměra realizovaných protierozních opatření (ha)
0
15
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
43010
Počet obcí s nedostatečnou povodňovou ochranou (obce)
1 033*
233*
Vysvětlivky, podrobnosti a
D31: aktivity zaměřené na zachování biologické rozmanitosti krajiny
příklady k některým aktivitám:
s cílem posílit biodiverzitu a posílit přirozené funkce krajiny, zajistit
příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území,
podporovat rozvoj ekologicky přijatelných forem cestovního ruchu a
zachovat přírodní a kulturní fenomény Orlických hor
D32: aktivity zaměřené na zlepšování čistoty povrchových vod vč.
monitoringu (výstavba, rekonstrukce a optimalizace využívání
kanalizační sítě a ČOV s cílem zlepšit parametry vypouštěných
odpadních vod atd.)
D33: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků
a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného
odvádění kanalizací do toků, obnovení, výstavba a rekonstrukce,
případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně,
stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a
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bezpečnost vyplývající z „Registru svahových nestabilit“, analýza
odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření,
budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány,
budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
D34: realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních
studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu, a adaptaci na změnu klimatu, protierozní opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích (např. hrazení a stabilizace strží,
zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh)
D35: nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické
zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, nová výstavba
bioplynové stanice, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou činnost vč. doplňkových aktivit (úprava
povrchů, výstavba odstavných stání), výstavba nových a
rekonstrukce/modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z
OZE, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti
výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu
podniku
D36: provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu
prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním
území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v
terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující
zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a
zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a
vodohospodářská opatření.
Zdroj: vlastní zpracování
*převzato z OP Životní prostředí, bude sledováno na úrovni programu
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KLÍČOVÁ OBLAST E: VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPOLUPRÁCE
Na následujícím obrázku č. 6 je uveden přehled strategických a specifických cílů a opatření, která se týkají
klíčové oblasti E Veřejná správa a spolupráce.
Obrázek č. 6: Strategické a specifické cíle a opatření pro klíčovou oblast E
Klíčová oblast E
Veřejná správa a spolupráce
Strategický cíl 5

Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet
spolupráci obcí a místních organizací v regionu i
se subjekty mimo region

Specifický cíl 5.1
Zdokonalovat služby veřejné správy v
regionu a podporovat spolupráci obcí (DSO a
účelová spojení obcí)

Opatření 5.1.1
Služby veřejné správy a
spolupráce obcí

Specifický cíl 5.2

Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci
subjektů uvnitř a mimo region

Opatření 5.2.1
Mezisektorová a vertikální
spolupráce uvnitř regionu

Opatření 5.2.2
Spolupráce mimo region

Zdroj: vlastní zpracování
3.3.5 Strategický cíl 5 Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a místních
organizací v regionu i se subjekty mimo region
Strategický cíl 5 Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a místních organizací v regionu i se
subjekty mimo region má vazbu na klíčovou oblast E Veřejná správa a spolupráce a je zaměřen na zajištění
kvalitních a dostupných služeb veřejné správy s důrazem na snadnější přístup pro občany. Dále je cíl zaměřen
na podporu spolupráce obcí v území a zapojování obyvatel do dění v jednotlivých obcích. Kromě spolupráce
obcí je cíl zaměřen i na mezisektorovou a vertikální spolupráci uvnitř i vně regionu.
V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:



Specifický cíl 5.1 Zdokonalovat služby veřejné správy v regionu a podporovat spolupráci obcí (DSO a
účelová spojení obcí),
Specifický cíl 5.2 Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci subjektů uvnitř a mimo region.

Tabulka č. 23: Strategický cíl 5 s přiřazením indikátorů
Strategický cíl 5: Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a místních organizací v
regionu 7 i se subjekty mimo region
Indikátor výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit (partneři)
0
20
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav Cílový stav
91310
Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním
3
2
regionu (škála)
Zdroj: vlastní zpracování
7

MAS, dobrovolné svazky obcí, účelová seskupení obcí a organizací, spolupráce uvnitř oborů, mezisektorová
spolupráce.
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3.3.5.1 Specifický cíl 5.1 Zdokonalovat služby veřejné správy v regionu a podporovat spolupráci obcí
(DSO a účelová spojení obcí)

Specifický cíl 5.1 Zdokonalovat služby veřejné správy v regionu a podporovat spolupráci obcí (DSO a účelová
spojení obcí) je zaměřen zejména na přiblížení služeb veřejné správy obyvatelům tak, aby tyto služby byly
pro ně jednodušší a přívětivější. Cíl zohledňuje i zvyšování transparentnosti veřejné správy vč. vzdělávání
zastupitelů a pracovníků obcí a měst a zapojování obyvatel do života obcí. Velmi důležitá je spolupráce obcí
v území, která je v území na velmi dobré úrovni.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace následujícího opatření:
 Opatření 5.1.1 Služby veřejné správy a spolupráce obcí.
Opatření 5.1.1 Služby veřejné správy a spolupráce obcí
Obce na území působnosti místní akční skupiny poskytují služby veřejné správy, jsou zvyklé spolupracovat
(zejména v rámci dobrovolných svazků obcí) a zapojily se do meziobecní spolupráce. Kvalita stávajících DSO je
rozdílná, některé svazky stagnují a je nedostatek financí na jejich činnost. Každá obec z regionu má vlastní
internetové stránky a je zde dobrá informovanost občanů. Pro potřeby zlepšení služeb veřejné správy je nutné
realizovat aktivity zaměřené na vzdělávání zastupitelů a pracovníků obcí a měst a zvyšovat transparentnost
rozhodovacích procesů. V rámci rozvoje obcí je potřeba pořizovat různé druhy plánů (např. územní, regulační),
podporovat meziobecní spolupráci a zapojovat obyvatele do života obcí.
Tabulka č. 24: Opatření 5.1.1 Služby veřejné správy a spolupráce obcí
Číslo a název opatření:
5.1.1 Služby veřejné správy a spolupráce obcí 8
Vychází z analýzy současného
2.2.5 Územní plánování
stavu (odd. 2.1-2.6):
2.6.3 Spolupráce
Vychází z analýzy problémů a
2.7.5.1 Služby veřejné správy a spolupráce obcí
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - schopnost obcí a dalších subjektů využívat dotační zdroje
opatření týká:
S - pozitivní vliv tří měst v regionu (Nové Město n. M., Opočno,
Dobruška)
W - nízké rozpočty obcí pro spolufinancování větších investičních akcí,
příp. zadluženost
W - stagnující aktivita DSO a nedostatek financí na jejich činnost
O - využitelnost fondů Evropské unie, státních a krajských programů pro
rozvoj regionu
O - zlepšení daňových příjmů obcí (vliv novely rozpočtového určení
daní)
Seznam aktivit:
E11 Pořizování územních, regulačních, věcných a finančních plánů
rozvoje obcí a měst, využívání inovativních finančních, administrativních
a řídicích nástrojů
E12 Podpora meziobecní spolupráce za účelem snižování provozních
výdajů obcí a zlepšování péče o majetek
E13 Vzdělávání zastupitelů a pracovníků obcí a měst, využívání
dokončených projektů státní správy a samosprávy 9 a dle potřeb
vybavování OÚ a MěÚ potřebnou informační a komunikační technikou
E14 Zvyšování transparentnosti rozhodovacích procesů
E15 Využívání metod a forem zapojování obyvatel do života obcí (např.
do péče o prostředí v obci) a do rozhodování o otázkách jejich budoucího
rozvoje, zavádění Místní agendy 21
Možnost zařazení do
ANO: IROP (E11)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
IROP:
3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
(E11)
8

Toto opatření bude později doplněno o výsledky projektu Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ financovaného v rámci OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.
9
Viz např. projekt SMS ČR „Rok v obci“, CZ.1.04/4.1.00/B6.00044, projekt SMO ČR „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“,
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001a další.
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Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
4.1 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním
regionu (E12)
OP Z:
3.1.1: Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ (E14)
4.1.1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy (E13, E14)
Národní zdroje
KHK:
REGIONÁLNÍ ROZVOJ:
1.1 Podpora projektů regionálního rozvoje:
Pořízení a digitalizace územních plánů malých obcí (E11)
1.1 Podpora projektů regionálního rozvoje:
Podpora dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin (E12)
PROGRAM OBNOVY VENKOVA:
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru:
Integrované projekty venkovských mikroregionů (E12)
1.4 Obnova a rozvoj venkovského prostoru:
Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
(E13)
MMR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (E12)
Podpora nestátních neziskových organizací:
Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (E15)
MV:
Prevence korupčního jednání (E14)
Fond Otakara Motejla (E14)
Nadace VIA:
souSedíme si (E15)
Města z jiného těsta – Rychlé granty (E15)
Místo, kde žijeme (E15)
Nadace Partnerství:
Fond pro NNO (E15)
Nadace Pangea:
Slušný člověk, slušnější svět (E15)
Nadace Karla Janečka:
Aktivní občan (E15)
Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Číslo
90200

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020- oblast 2-Územní
soudržnost, priority 3,4,5 (E11-E15)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020- oblast 4- Veřejná správa a
spolupráce, priority 8,9 (E11-E15)

Národní RIS3 strategie, klíčová oblast E Rozvoj eGovernmentu a
eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální
agenda)
Indikátory výstupu
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií
0
5
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(dokumenty)
Počet podpořených organizací - Veřejná správa
0
10
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
90210
Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a
198
337
územní studií (km2)
Vysvětlivky, podrobnosti a
E11: pořízení územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní
příklady k některým aktivitám:
rozhodnutí, územních studií (zaměřených na veřejnou technickou a
dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a řešení krajiny), pořízení
věcných, finančních a rozvojových plánů obcí a měst, podpora projektů z
oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů veřejné
správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a
datového fondu veřejné správy a jeho publikování, vč. cloudových řešení
E12: např. společná správa majetku obcí jako místních komunikací, lesů,
domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení, společná
„městská“ policie, společný, resp. koordinovaný svoz odpadu, technické
služby jako údržba veřejných prostranství v intravilánech obcí, sdílená
místní doprava, společně poskytované sociální služby, společné aukce
energií, telefonního a internetového připojení, společné nákupy
kancelářských potřeb a dalšího spotřebního materiálu, společné jednotky
požární ochrany v návaznosti na zákon o požární ochraně
E13: vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe), rozvoj
soft skills dle oboru působnosti pracovníka (řešení konfliktů a
vyjednávání, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti, řešení
problémů, osobní efektivita, asertivita, komunikace s veřejností),
vybavování úřadů potřebnou informační a komunikační technikou
E14: vytváření nových a modernizace stávajících informačních a
komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a složek
IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, informačních
systémů pro potřeby samosprávných agend, rozvoj radiokomunikační
infrastruktury státu, technologií, aktivity zaměřené na ochranu
informačních a komunikačních (včetně radiokomunikačních) technologií
veřejné služby vč. její infrastruktury (kybernetická bezpečnost), rozvoj
stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř
veřejné správy i směrem k občanům (informační kampaně, webové
portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
E15: např. veřejná projednávání, ankety, dotazníky, osobní rozhovory,
připomínkovací procesy atd., zapojování osob sociálně vyloučených do
rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství,
vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu, s využitím metod
komunitní práce
Zdroj: vlastní zpracování
074502

3.3.5.2 Specifický cíl 5.2 Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci subjektů uvnitř a mimo
region

Specifický cíl 5.2 Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci subjektů uvnitř a mimo region je zaměřen
zejména na posílení spolupráce subjektů v území. Kromě spolupráce mezi sektory (veřejný, neziskový,
soukromý) je cíl zaměřen i na podporu vertikální spolupráce, která může být realizována např. mezi místními
zemědělskými podnikateli. Tato spolupráce je pro území nesmírně důležitá a přínosná. Spolupráce přesahující
hranice regionu je taktéž důležitým prvkem rozvoje území, neboť v rámci ní dochází např. k přenosu nových
poznatků a zkušeností, které pomohou získat jiný nadhled na danou problematiku.
K naplnění tohoto specifického cíle povede realizace těchto opatření:
 Opatření 5.2.1 Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu,
 Opatření 5.2.2 Spolupráce mimo region.
Opatření 5.2.1 Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu
Obce a další subjekty v území jsou zvyklé využívat dotační zdroje a při jejich čerpání často spolupracují žadatelé
se subjekty z různých sektorů. Tato spolupráce je velmi důležitá pro integrovaný přístup v území, a proto je
důležité podporovat aktivity zaměřené na mezisektorovou spolupráci obcí, podniků a neziskových organizací, na
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spolupráci zemědělců s obcemi a místními podnikateli a spolupráci subjektů ze zemědělství, lesnictví a
potravinářství.
Tabulka č. 25: Opatření 5.2.1 Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu
Číslo a název opatření:
5.2.1 Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu
Vychází z analýzy současného
2.6.3 Spolupráce
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.5.2 Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - schopnost obcí a dalších subjektů využívat dotační zdroje
opatření týká:
W - nízké rozpočty obcí pro spolufinancování větších investičních akcí,
příp. zadluženost
O - využitelnost fondů Evropské unie, státních a krajských programů pro
rozvoj regionu
O - aktivizace místních subjektů prostřednictvím místní akční skupiny,
využití metody Leader pro společné podnikání a záměry subjektů z
různých sektorů
Seznam aktivit:
E21 Podpora mezisektorové spolupráce obcí, podniků a NNO vč.
koordinace jejich projektů (s libovolnou tématikou) a lepší spolupráce
zemědělců s obcemi a místními podnikateli
E22 Spolupráce subjektů ze zemědělství, lesnictví a potravinářství
Možnost zařazení do
ANO: PRV (E21, E22)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
PRV:
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů (E21)
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech (E21)
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP (E22)
16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií (E22)
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů (E22)
Národní zdroje
MZe:
Dotace nestátním neziskovým organizacím:
Podpora venkova (E21, E22)

Bližší specifikace některých
relevantních strategií:

Nadace VIA:
souSedíme si (E21)
Koncepce zemědělské politiky KHK-III.7.1.2 (E22)

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 (E22)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
93102
Počet podpořených kooperačních činností
0
15
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
T2
Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci
0
13
opatření ,,spolupráce“
Vysvětlivky, podrobnosti a
E21: např. podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení
příklady k některým aktivitám:
udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v
procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech či
podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů,
spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací atd.
E22: Jde především o tyto typy aktivit: a) vývoj nových produktů,
postupů a technologií, vývoj a využití inovací, b) spolupráce mezi
malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu,
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c) horizontální a vertikální spolupráce subjektů pro vznik krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů a propagační činnost v místních
podmínkách, spolupráce dodavatelů a odběratelů (zpracovatelů) a
zakládání výrobních a odbytových družstev (např. též společný prodej v
místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého
prodeje spotřebiteli tzv. bedýnkovým prodejem, společná organizace
prodeje velkoodběratelům, jako jsou nemocnice a jídelny), d)
horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském
řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití při výrobě
potravin a energie a v průmyslových procesech.
Zdroj: vlastní zpracování
Opatření 5.2.2 Spolupráce mimo region
Vzhledem k tomu, že region sousedí s Polskou republikou, je v území rozvinutá spolupráce různých subjektů
z obou států. Přeshraniční spolupráce nejen v podobě obcí je úspěšná a během realizace desítek společných
projektů vznikly mezi zapojenými subjekty partnerské vztahy. Proto jsou aktivity v tomto opatření zaměřené na
rozvoj příhraniční kooperační sítě, pomoc subjektům při přípravě a realizaci projektových žádostí a spolupráci
mezi místními akčními skupinami.
Tabulka č. 26: Opatření 5.2.2 Spolupráce mimo region
Číslo a název opatření:
5.2.2 Spolupráce mimo region
Vychází z analýzy současného
2.6.3 Spolupráce
stavu (odd. 2.1-2.6):
Vychází z analýzy problémů a
2.7.5.3 Spolupráce mimo region
potřeb (odd. 2.7):
Položky SWOT, kterých se
S - dobrá průchodnost polsko-českých hranic
opatření týká:
S - schopnost obcí a dalších subjektů využívat dotační zdroje
S - úspěšná přeshraniční spolupráce obcí
W - nízké rozpočty obcí pro spolufinancování větších investičních akcí,
příp. zadluženost
O - využitelnost fondů Evropské unie, státních a krajských programů pro
rozvoj regionu
O - aktivizace místních subjektů prostřednictvím místní akční skupiny,
využití metody Leader pro společné podnikání a záměry subjektů z
různých sektorů
Seznam aktivit:
E31 Rozvoj přeshraniční kooperační sítě v oblasti cestovního ruchu,
ochrany přírody a krajiny, spolupráce občanské společnosti a NNO (např.
místní kultura a volný čas)
E32 Pomoc místním subjektům při přípravě projektových žádostí a při
realizaci (administraci) projektů přeshraniční spolupráce v rámci OP ČR
– Polsko; koordinace místně a věcně příbuzných projektů
E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti cestovního ruchu
(Splav, příp. Stolové hory, Mezi Úpou a Metují aj.) a značení
regionálních výrobků (Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s vybranými MAS
Možnost zařazení do
ANO: PRV (E33, E34)
Programového rámce:
Finanční zdroje:
Zdroje ESI fondů
Interreg V-A – Česká republika – Polsko:
2.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů regionu (E31)
4.1 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním
regionu (E31)
PRV:
19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
(E33, E34)
Národní programy
Mezinárodní Visegrádský fond:
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kulturní spolupráce (např. festivaly), výměny mladých (např. sport,
výchovné aktivity pro děti a mládež), přeshraniční spolupráce (projekty
na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic), podpora turismu (např.
průvodci, prezentace, veletrhy) (E31)
Nadace VIA:
VIABILITY 2.0 – Mezinárodní program pro komunitní leadry (E31)
Bližší specifikace některých
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020- oblast 4, oblast 4, priority
relevantních strategií:
8 a 9 (E31-E34)
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
92501
Celkové veřejné výdaje (EUR)
0
400 000
91003
Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti
0
8
přírodního a kulturního dědictví (mechanismy)
450500 Počet projektů meziregionální kooperace (počet)
0
15
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
3
2
(škála)
Vysvětlivky, podrobnosti a
E31: zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k
příklady k některým aktivitám:
jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí (rekonstrukce,
revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních
atraktivit, realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či
přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu), podpora využití
nehmotného kulturního dědictví (kulturní akce), infrastrukturní opatření
pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního
dědictví příhraničního regionu (lokální a regionální silniční spojení,
technická opatření, cyklostezky, naučné stezky), společná informační,
marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a
kulturních zdrojů, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a
kulturních zdrojů, opatření směřující k posilování integrace na lokální
úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke
kohezi na lokální úrovni, vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních
sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů
E32: zvyšování absorpční kapacity, asistence a pomoc při předkládání
projektových žádostí a následné realizaci a vyúčtování, metodické vedení
a podpora
E33: projekty spolupráce s blízkými místními akčními skupinami
převážně v oblasti cestovního ruchu (např. společný katalog, podpora
handicapovaných), značení regionálních výrobků (např. společná
prezentace a propagace), v oblasti podpory CHKO (např. nákup techniky
pro údržbu cenných luk a biotopů, podpora zlepšování druhové skladby a
struktury lesů a ostatních rostlin, zřízení informačního systému, zajištění
terénních průvodců pro veřejnost a podpora výstavby nocovišť);
E34: uvažované projekty spolupráce v rámci podpory místní ekonomiky
prostřednictvím regionální značky ,,Orlické hory – originální produkt“ a
případně další.
Zdroj: vlastní zpracování
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3.4 Inovativní charakter strategie
3.4.1 Inovativnost celkové strategie MAS POHODA venkova
Uplatnění přístupu CLLD, resp. metody Leader, není pro region POHODY venkova úplnou inovací. MAS Pv
zde tento přístup uplatňovala již od r. 2007 (?) a v celostátním měřítku patřila k úspěšným. Pro období po roce
2014 však vidíme dvě jiné zásadní inovace:
Díky přípravě SCLLD se do realizace rozvojových cílů regionu mnohem více zapojují všechna tři města
(Opočno, Dobruška, Nové Město n. Met.) a subjekty z těchto měst. Lze očekávat, že tak dojde skokově k
podstatně vyšší úrovni uspokojování potřeb místních obyvatel, návštěvníků, firem, obcí a neziskových
organizací prostřednictvím CLLD. Je to vidět již ze zásobníku projektových záměrů, které má MAS k dispozici a
ve kterém se nyní objevuje mnoho záměrů subjektů z těchto měst. Aktivní účast měst v CLLD znamená výrazné
rozšíření potenciálu činnosti MAS 10.
Další z významných inovací v našem regionu bude zakládání a fungování sociálních podniků. Ty dosud téměř
neexistují, resp. fungují jen ve velmi omezeném rozsahu a za nevyhovujících podmínek (např. obtížně získávají
přednost při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). Většímu rozmachu sociálních podniků bránila též
předchozí pravidla v OP LZZ, neexistence zákona o sociálním podnikání a řada dalších okolností. Díky přípravě
SCLLD však MAS může mnohem účinněji působit na místní i vzdálené subjekty, aby sociální podniky zakládaly
nebo se v ně transformovaly 11. Tato iniciativa je v plném souladu s platnou dokumentací k uplatnění
Evropského sociálního fondu a lze ji financovat z IROP (SC 2.2) a OP Zaměstnanost (SC 2.1).
3.4.2 Inovativní projekty ve strategii
Jako doklad inovačního potenciálu regionu uvádíme několik záměrů místních subjektů, které jsme v období
přípravy shromáždili do rozsáhlé databáze. Neuvádíme však podrobnosti ani jména potenciálních žadatelů,
neboť bychom tak nepřípustně předjímali výsledky výběrových řízení v budoucích výzvách (a konkrétní záměry
nemusí být podpořeny). Jsou to například:
- obnova pěstování a další rozšíření sladkoplodého jeřábu jedlého (který byl tradiční v Orlických horách, protože
je velmi odolný) – spolupráce podnikatelů a obcí
- „Oáza pohody“ v obci P. s hracími a cvičebními prvky pro děti a seniory – spolupráce obce a místních
neziskových organizací a základní školy
- informování občanů pomocí hromadných SMS
- stezky pro nízkoadrenalinové sporty
- mobilní turistický průvodce 12 - spolupráce obcí regionu s možným přesahem i mimo region (Náchodsko,
Rychnovsko, zbývající část Orlických hor)
- zřizování tzv. biologických rybníků – organizace ve spolupráci s obcemi
- projekt Voda svítí (malá vodní elektrárna vyrábí osvětlení pro části obce nebo jednotlivé objekty) – ve
spolupráci obce a ČVUT Praha
- projekt inovační firmy 13 s pracovním názvem „Nečekat na pracovní místo, ale vytvořit si ho“ pro
nezaměstnané osoby (záměr je v jednání s možným žadatelem)

10

Tato města jsou příliš malá na to, aby uplatnila CLLD samostatně (viz též http://urbact.eu/en/news-andevents/view-one/news/?entryId=5288), avšak místní subjekty se mohou plně zapojit do činnosti „venkovské“
MAS.
11
Je například zájemce, nezisková organizace se sídlem v Pardubicích, která by prostřednictvím své pobočky v
Rychnově n. Kn. a jejímu pracovišti v N. Městě n. M. chtěla rozšířit své působení na pacienty po propuštění z
psychiatrické léčby (psychotici, ale i neurotici), kteří potřebují podmínky pro svou pracovní a sociální
rehabilitaci. To je možné uskutečňovat právě ve formě sociálního podniku. Jde současně o vhodný příklad
sociálního začleňování, které MAS podporuje.
12
Mobilní turistický průvodce je produktem společnosti Galileo Corporation. Využívá automatické sdílení dat
mezi webovými stránkami členských obcí, podrobněji viz http://www.profesionalita.cz/produktysluzby/mobilni-turisticky-pruvodce. Jde o radikální inovaci, která zcela zásadně mění podmínky pro informování
návštěvníků.
13
Tima Liberec shromáždila řadu inovačních záměrů jako např. Žehličky pro práci žen doma, venkovskou
obdobu Hodinového manžela, Adoptujte si dědečka a babičku (zdraví senioři bez vlastních vnuků pečují o děti
zaměstnaných rodičů, vodí je do školky, do kroužků apod.) a řadu dalších.
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Jak je zřejmé, jedná se o inovační záměry ze všech tří sektorů – obcí, firem i NNO. Z přehledu je však rovněž
patrné, že řada inovací je založena na spolupráci – vnitrosektorové nebo mezisektorové. Jde tedy současně o
příspěvek k vyšší integrovanosti subjektů a záměrů v regionu.

3.5 Integrované rysy strategie
MAS POHODA venkova koncipuje integrovaný přístup na základě multiplikací a synergií (viz příklady
dále). Jde o proces, který je ve vyhledávací a přípravné fázi, kdy vytipováváme možné účastníky integrovaných
řešení (nejen integr. projektů) a začínáme s nimi jednat o vhodnosti jejich návrhů. Mnohé integrované záměry
připravuje MAS z vlastní iniciativy.
Integrovanost zajišťujeme ve strategii v několika směrech: na úrovni projektů, na úrovni specifických cílů
strategie, na úrovni tří z fondů ESI a na úrovni institucí.
a) Integrovanost na úrovni samotných projektů může být především 14
aa) časová –
Jedna z obcí hodlá rekonstruovat nevyužívaný objekt pro mimoškolské a volnočasové akce a poté jej
přenechat k užívání místnímu neziskovému sdružení (škola a dva spolky). Jde o propojení aktivit B21 a
B23.
ab) územní –
Jde např. o koordinované rozšiřování jeřábu sladkoplodého a dalších původních ovocných druhů do celé
podhorské části regionu 15 v rámci aktivity D31, resp. D14. Jiným příkladem je celoplošná podpora místní
produkce (pomocí značky původu) při spolupráci se sousedními MAS (viz aktivita C26). Uvažujeme také o
lepším propojení relativně zanedbaných venkovských oblastí s oblastmi příležitostí, což jsou města s
přirozenou spádovostí. Nepůjde ovšem o dopravní propojení, nýbrž o větší spolupráci v otázkách
zaměstnanosti, prodeje místních výrobků apod.
ac) technologická –
V současné době se integrují záměry výrobců zemědělských produktů, zpracovatele a prodejce potravin,
účelem je konkurovat obchodním řetězcům nabídkou výrobků, které budou 1. kvalitní, 2. místního původu,
3. prodávané na místech, kam chodí zákazník (čili ne aby zákazník jezdil za obchodníkem, nýbrž
naopak) 16.
Integrované projekty budou mít dopad do celého procesu výzev, výběru, schvalování a kontrol projektů.
Například v případě využití objektu v obci (viz časová integrovanost výše) bude druhý projekt navazovat na
první a proto bude třeba, aby výzvy MAS s integrovanými projekty počítaly a podporovaly je. Patří k základním
nedostatkům v minulých obdobích podpory z EU, že OP podporovaly vzájemně izolované projekty místních
žadatelů. Bohužel i nyní bude možné, aby zájemce nežádal prostřednictvím MAS, nýbrž přímo, takže znovu není
zajištěna efektivnost a hospodárnost podpory.
b) Na úrovni aktivit strategie se zabýváme například problémem části skupiny mladých lidí. Typicky to jsou
mladí z dětských domovů, ze sociálně problémových rodin, z nově přistěhovalých (např. následují rodiče, kteří
začnou v Praze pronajímat byt a stěhují se do chalupy v Orlickém podhůří). U nich je třeba řešit jejich
budoucnost včetně možné rekvalifikace, dočasného bydlení a pracovních stáží až směrem k samostatnému
zaměstnání a plnohodnotnému bydlení. Jde o několik desítek lidí do 25 let, kteří jsou v podstatě ohroženi
sociálním vyloučením, neboť jsou od počátku své profesní kariéry nezaměstnanými, často mají nevhodnou
kvalifikaci a nedostačující bydlení (po odchodu od rodičů si z různých příčin nezajistili plnohodnotné bydlení.
Jak je známo, na tomto problému ztroskotávají i snahy státních institucí (úřady práce, služebny policie, probační
a mediační služba, dětské domovy a další) a zdá se, že jedině MAS dokáže na svém území integrovat úsilí všech
těchto orgánů. K tomu bude třeba získat vhodné zaměstnavatele a samozřejmě i „patrony“ z neziskových
organizací, kteří budou mladému člověku usnadňovat jeho vstup do běžného života.
14

Podobně jako v případě inovací, nemůžeme ani zde uvádět konkrétní projektové záměry, protože žádné zatím
nemohly být vybrány. V některých případech si to ani jejich iniciátoři nepřejí, neboť je snadné je napodobit a tím
získat nezaslouženou výhodu v soutěži projektových žádostí. Uvádíme tedy příklady záměrů bez názvů obcí a
firem a bez dalších specifikací.
15
To je současně příklad efektu multiplikace – jednou ověřené řešení bude opakováno v dalších obcích.
16
To je současně příklad synergického efektu integrovaného projektu v regionu MAS Pv.
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Z hlediska SCLLD Pv je tedy třeba propojit či integrovat aktivity B13 (sociální bydlení) s C31 (rekvalifikace),
příp. C32 (podmínky na odborných školách), avšak k tomu ještě připojit intenzivní podporu v podobě
kontaktování, vyjednávání, koordinování všech subjektů, které se musí podílet na řešení.
Dalším příkladem integrace na úrovni aktivit je již zmíněná inovace s pracovním názvem „Nečekat na pracovní
místo, ale vytvořit si ho“ pro nezaměstnané osoby. Zde bude třeba propojit výzvy podle aktivit C33, C31 a C11
(podpora vzniku živností), příp. i ve vazbě C14, C22 a C24.
Jiným příkladem je již uvedené propojení výrobců, zpracovatelů a prodejců (viz technologická integrace výše),
které se odráží v propojení (integraci) specifických cílů D15, D16 a dalších.
Jako velmi vhodné se jeví propojení aktivit A13, A14, A15 do větších celků a to např. v rámci dobrovolných
svazků obcí. Snahou by mělo být vybudovat přestupní terminály s cílem propojit zejména cyklodopravu a
veřejnou hromadnou dopravu vč. vybudování cyklostezek a cyklotras vedoucích právě k těmto přestupním
terminálům, na kterých budou dostatečná parkovací místa pro motorová i nemotorová vozidla. Ke komplexnosti
přispívá i zlepšení stavu komunikací (aktivita A11) a chodníků v obcích (aktivita A12).
c) Na úrovni fondů (ERDF, EAFRD, ESF) probíhá integrace pomocí celkového tematického zaměření SCLLD.
Jak je patrné z části 2 a 3 (z analýzy současného stavu, analýzy problémů a potřeb a z návrhové části strategie),
MAS POHODA venkova usiluje o roli „katalyzátoru, který u odvětví, jako je zemědělství, potravinářství,
řemesla, venkovský cestovní ruch, místní služby a životní prostředí, využije veškeré možné místní
multiplikátory“ 17 a začlení do svých aktivit většinu endogenních hybných sil. Z vnitřní analýzy rizik, kterou si
MAS zpracovala, je zřejmé, že jde o ambiciózní cíl, resp. poslání, které se pravděpodobně nepodaří uskutečnit v
plném rozsahu.
Stručně řečeno, MAS Pv usiluje o integraci toho, co se dělá, kdo to dělá, kdy to dělá a odkud to financuje. V
oddíle 3.3 jsou uvedeny hlavní finanční zdroje, které chceme kombinovat, abychom dosáhli co nejlepšího
dosažení jednotlivých specifických cílů.
Tato integrace na úrovni fondů se týká řady specifických cílů strategie:
 sociální začleňování obyvatel, sociální podnikání a vybrané terénní služby budou financovány tak, že
z IROP se pořídí objekty, zařízení, infrastruktura a z OP Zaměstnanost provoz, resp. navazující aktivity,
 zvyšování efektivnosti výkonu veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií lze
rovněž řešit současně z IROP (SC 3.2) a z OP Zaměstnanost (SC 4.1),
 aktivity v oblasti odborného vzdělávání budou financovány z OP Zaměstnanost (SC 1.1, 1.3) a z PRV
(v zemědělské oblasti),
 také v inkluzivním vzdělávání je propojení programů možné: z IROP bude financována infrastruktura a
z OP VVV navazující aktivity (MAS bude koordinovat a podporovat dotační aktivity škol).
Obtížné bude koordinované financování cestovního ruchu jako mohutného zdroje externích příjmů pro region
a jako prostředku ke zhodnocení přírodních a kulturních hodnot regionu. Pozitivní dopady v oblasti cestovního
ruchu budou vznikat jen jako nepřímé důsledky jiných aktivit, např. podporou aktivit v CHKO a v oblastech
Natura 2000 (OP Životní prostředí), investice v lesích (PRV, SC 8.4), do rybářské turistiky (OP Rybářství), a
přeshraniční spolupráce (zejména ČR-Polsko).
d) Aby bylo možné plnit integrační cíle strategie, je třeba integrovat samotnou tuto činnost. Tomu slouží klíčová
oblast E (Veřejná správa a spolupráce). Jde o integraci institucí, které se mohou podílet na místním rozvoji. Jen
jako příklady integrace v rámci některých specifických cílů klíčové oblasti E uvádíme:
E11 Pořizování územních a regulačních plánů obcí ve vzájemné součinnosti (např. územní plán zejména v
liniových stavbách, jakou je revitalizovaná polní cesta, nesmí končit na hranici vlastního katastru!)
E12 Podpora meziobecní spolupráce za účelem snižování provozních výdajů obcí a zlepšování péče o majetek –
např. v integraci opravárenských a údržbových kapacit pro opravu a údržbu cest, škol a dalších budov veřejného
zájmu.
E21 Podpora mezisektorové spolupráce obcí, podniků a NNO vč. koordinace jejich projektů (s libovolnou
tématikou) a lepší spolupráce zemědělců s obcemi a místními podnikateli
E22 Spolupráce subjektů ze zemědělství, lesnictví a potravinářství
E31 Rozvoj přeshraniční kooperační sítě s Polskem v oblasti cestovního ruchu, ochrany přírody a krajiny, místní
kultury a volného času
17

Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors, Evropská komise 2014, str. 27.
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E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti cestovního ruchu (Splav, příp. Stolové hory, Mezi Úpou a
Metují aj.) a značení regionálních výrobků (Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s vybranými MAS
Integrace na základě spolupráce různých subjektů, sektorů, místních akčních skupin atd. přinese potřebné efekty
v multiplikaci a synergii, jak byly zmíněny v úvodu tohoto oddílu.

3.6 Vazba na strategické dokumenty
Na území MAS POHODA venkova a na její strategii komunitně vedeného místního rozvoje mají dopad různé
strategie, koncepce či jiné rozvojové dokumenty. Níže uvádíme přehled relevantních strategií, jejichž některé
cíle byly zahrnuty do této strategie MAS:
NADNÁRODNÍ DOKUMENTY:
 Strategie Evropa 2020, červen 2010
 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, duben 2014
NÁRODNÍ DOKUMENTY:
 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020, MMR, duben 2013
 Národní program reforem České republiky, duben 2015
 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020, leden 2013
 Aktualizovaná strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, červen 2011
 Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024, prosinec 2014
 Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, duben 2000
 Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020, pracovní verze listopad 2014
 Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025), duben 2015
 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, duben 2013
 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020, květen 2013
 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3
strategie), listopad 2014
 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020, červenec 2011
 Strategie sociálního začleňování 2014-2020, leden 2014
 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016, červenec 2011
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020,
MŠMT, prosinec 2014
 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017, únor 2013
 Strategie reformy psychiatrické péče, říjen 2013
 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020, prosinec 2012
 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015, prosinec 2010
 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020, listopad 2009
 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, březen 2013
 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, duben 2013
KRAJSKÉ A REGIONÁLNÍ DOKUMENTY:
 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, duben 2014
 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, duben 2004
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, březen 2004
 Plán péče o CHKO Orlické hory na období 2015-2024, květen 2014
 Strategie území správního obvodu ORP Dobruška v oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy, duben 2015
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, červen 2004
 Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji, únor 2001
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016,
březen 2012
 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015, březen 2011
 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - Plán rozvoje sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji 2011-2016, prosinec 2010
 Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016, leden 2012
 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje, září 2003
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Strategie území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy, březen 2015
Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují, září 2014
Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2015 – 2017, prosinec 2014
Strategický plán rozvoje města Opočna 2013-2020, červen 2013

Specifické cíle, opatření a aktivity navržené v kap. 3 jsou provázána s těmito rozvojovými dokumenty až do
úrovně cílů a opatření ve strategiích a koncepcích. Reelevantnost a bližší specifikace u některých dokumentů je
podrobněji uvedena v předchozích tabulkách k jednotlivým opatřením, celková provázanost se specifickými cíli
této strategie je uvedena v tabulce č. 27.
Pro lepší znázornění uvádíme některé konkrétní příklady souladu s uvedenými strategiemi. Za velmi podstatný
dokument lze pro tvorbu strategie považovat Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Tyto
dokumenty jsou v souladu s mnoha aktivitami, které jsou stěžejní i pro tuto Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje. Dalším významným dokumentem byla při tvorbě SCLLD Aktualizace koncepce cyklodopravy
v KHK, priorita I., cíl 1.1 Podpora budování cyklostezek a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České
republiky pro léta 2013-2020, cíl 1.1 Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury. Neboť nejen, že podpora
výstavby a rekonstrukce cyklostezek je jednou z aktivit v samotné strategii, ale také se shoduje s Programovým
dokumentem IROP, ze kterého bude možné na tuto oblast čerpat finanční prostředky prostřednictvím SC 1.2
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a v rámci mapování absorpční kapacity bylo na tuto oblast sesbíráno
mnoho projektových záměrů. Za stěžejní dokument lze také považovat Strategii regionálního rozvoje ČR, cíle
této strategie se logicky shodují s opatřeními a aktivitami, které jsou řešené v rámci této SCLLD. A to zejména
proto, že jsou zde komplexně řešeny problémy regionu. Neméně podstatným dokumentem je Strategie
sociálního začleňování 2014-2020, z jejíchž závěrů byly čerpány informace pro tvorbu strategie v oblasti
sociálně vyloučených lokalit, potažmo osob ohrožených sociálním vyloučením. Problematika sociálně
vyloučených lokalit se nevyhýbá ani venkovským regionům, a proto je třeba ji účinně řešit. Tyto uvedené
strategie jsou považovány za nejvíce relevantní, avšak všechny ostatní výše popsané jsou v souladu s touto
SCLLD, avšak každá z nich řeší konkrétní záležitosti např. v oblasti bydlení, dopravy či školství a dotýká se tak
jednotlivě řešení konkrétních opatření a aktivit.
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Tabulka č. 27: Přehled strategických dokumentů s vazbou na SCLLD
Strategický cíl 1
Úroveň
Název strategického dokumentu
dokumentu
SC 1.1
SC 1.2

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

Strategický cíl 4

Strategický cíl 5

SC 2.1

SC 2.2

SC 2.3

SC 3.1

SC 3.2

SC 4.1

SC 4.2

SC 4.3

SC 5.1

SC 5.2

nadnárodní

Strategie Evropa 2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nadnárodní

Dohoda o partnerství pro programové období
2014-2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

národní

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

národní

Národní program reforem České republiky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

národní

Státní politika životního prostředí 2012 2020

x

národní

Aktualizovaná strategie rozvoje nakládání s
odpady v obcích a městech ČR

x

národní

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 2024

x

národní

Strategie ochrany před povodněmi na území ČR

národní

Integrovaná strategie podpory kultury do roku
2020

x

národní

Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s
výhledem do roku 2025)

x

regionální/
krajská

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
2014 – 2020

x

x

regionální/
krajská

Plán odpadového hospodářství
Královéhradeckého kraje

regionální /
krajská

Koncepce ochrany přírody a krajiny
Královéhradeckého kraje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

národní

Dopravní politika ČR na období 2014 – 2020 s
výhledem do roku 2050

x

národní

Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy České republiky pro léta 2013-2020

x

národní

RIS3 strategie České republiky

x

x
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x

x

Úroveň
dokumentu

Název strategického dokumentu

regionální

Plán péče o CHKO Orlické hory na období
2015-2024
Strategie území správního obvodu ORP
Dobruška v oblasti předškolní výchovy a
základního
školství,
sociálních
služeb,
odpadového hospodářství a dopravy
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje

regionální

regionální
regionální

Strategický cíl 1
SC 1.1

Aktualizace koncepce cyklodopravy
v Královéhradeckém kraji

SC 1.2

Strategický cíl 2
SC 2.1

x

x

SC 3.1

Strategický cíl 4
SC 4.1

SC 4.2

Strategický cíl 5

SC 4.3

SC 5.1

SC 5.2

x

x

x

x

x

x
x

národní

Strategie sociálního začleňování 2014-2020

x

národní

Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016

x

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje
2012-2016

x

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky na období
2015-2020

x

regionální

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého
kraje 2011-2015

x

regionální

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti
sociálních služeb

x

národní

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí
2013-2017

x

národní

Strategie reformy psychiatrické péče

x

národní

Koncepce podpory malých a středních
podnikatelů 2014-2020

regionální

SC 3.1

x

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

národní

Strategický cíl 3

SC 2.3

x

národní

regionální

SC 2.2

x

x

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého
kraje 2012-2016

x
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x
x

Úroveň
dokumentu
regionální

Název strategického dokumentu

Strategický cíl 1
SC 1.1

SC 1.2

Strategický cíl 2
SC 2.1

SC 2.2

Strategický cíl 3

SC 2.3

SC 3.1

SC 3.2

Strategický cíl 4
SC 4.1

Koncepce zemědělské politiky
Královéhradeckého kraje

x

národní

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství
v letech 2011-2015

x

národní

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
2009-2020

národní

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
2014-2020

národní

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

regionální

lokální

Strategie území správního obvodu ORP Nové
Město nad Metují v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a dopravy

Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města
Nové Město nad Metují
Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují
lokální
2015 – 2017
lokální
Strategický plán rozvoje města Opočna 20132020
Zdroj: vlastní zpracování

SC 4.2

Strategický cíl 5

SC 4.3

SC 5.1

x

x

SC 5.2

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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x

x

x

x

3.7 Akční plán s popisem programových rámců s rozdělením na opatření CLLD
s tématy projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií
Do integrovaného nástroje nazvaného Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) se zapojily celkem 4
programy ESI fondů – Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV),
Operační program Zaměstnanost (OP Zam) a Operační program Životní prostředí (OP ŽP). Během přípravy
nového programového období jednotlivé řídicí orgány stanovily orientační alokace finančních prostředků pro
jednotlivé programové rámce. Na základě těchto podkladů a na základě analytické a strategické části SCLLD se
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. rozhodla, že pro financování některých oblastí této integrované
strategie budou využity následující programové rámce:




Programový rámce pro Integrovaný regionální operační program (IROP),
Programový rámec pro Program rozvoje venkova (PRV),
Programový rámec pro Operační program Zaměstnanost (OP Zam).

Pro lepší orientaci v názvosloví uvádíme následující výklad pojmů tak, jak je chápán místní akční skupinou a
tato terminologie je využívána v programových rámcích:



opatření = opatření strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která byla vytvořena v rámci
předchozí strategické části. Tato opatření vznikla na základě komunitního projednávání SCLLD
v území,
opatření CLLD/fiche = opatření (fiche pro PRV), která jsou součástí programových rámců a jsou
roubována na podmínky stanovené ESI fondy a ŘO.

Rozdílné jsou i hodnoty výstupových a výsledkových indikátorů, neboť u opatření v rámci strategie jsou
uváděny veškeré indikátory a hodnoty, které se vztahují ke strategii jako celku. To znamená, že tyto indikátory
budou sledovány za celou strategii bez ohledu na způsob financování jednotlivých opatření, a proto je ve většině
případů hodnota stejných indikátorů vyšší, než hodnota uváděná v programových rámcích.
V programových rámcích jsou uváděny indikátory, které se váží pouze na finanční prostředky z ESI fondů
a hodnoty jsou zde stanoveny s ohledem na předběžné alokace na jednotlivé programové rámce. Indikátory do
programových rámců jsou převzaty dle pokynů řídicích orgánů a jejich hodnota je ve většině případů nižší, než
hodnota u indikátorů sledovaných v rámci celé strategie, neboť vychází z omezené finanční alokace. Dá se
předpokládat, že dosáhne-li hodnota indikátoru cílové hodnoty stanovené v programovém rámci, přičemž
celková hodnota na úrovni strategie ještě cílové hodnoty nedosáhne, bude v případě dostatku finančních
prostředků na daný programový rámec zažádáno o navýšení hodnot indikátorů v programových rámcích, aby tak
mohly být naplněny cíle strategie jako celku.
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3.7.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (PR IROP)
Integrovanému nástroji, kterým je Komunintně vedený místní rozvoj, je v Integrovaném regionálním
operačním programu věnována celá čtvrtá prioritní osa. Tato prioritní osa je zaměřena na zlepšení kvality
života a využití potenciálu na venkově. Tato prioritní osa přispívá k naplnění následujících tematických cílů
IROP:







TC 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení,
TC 6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů,
TC 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách,
TC 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci,
TC 10 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do
celoživotního učení,
TC 11 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy.

Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu je koncipován tak, aby podporované aktivity přispívaly
ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení
situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně kulturního dědictví a k
rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti.
Jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou v souladu s
věcným a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. Cílem je, aby
realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních
příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech.
Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze 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.

V následující tabulce č. 28 je uveden přehled specifických cílů IROP, které je možné realizovat v rámci CLLD a
jejich vazba na aktivity identifikované v této strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
Tabulka č. 28: Vazba specifických cílů IROP na aktivity strategie
Specifický cíl IROP
Aktivita strategie
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
A13 Budování přestupních terminálů a zkvalitnění
zázemí na zastávkách veřejné hromadné dopravy
A14 Zřízení nízkokapacitních parkovišť
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely
cyklodopravy a zlepšování bezpečnosti silničního
provozu
B15 Nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti
katastrof
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a
organizační akceschopnosti
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k A22 Podpora přestavby opuštěných a chátrajících
sociální inkluzi
objektů na objekty občanské vybavenosti (komunitní
centra, sportoviště, domy pro seniory)
B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb
(resp. služeb v domácím prostředí), rozvoj
komunitních center a respitní péče
2.2
Vznik
nových
a
rozvoj
existujících C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání podniků
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2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví

B51 Zajištění dostupnosti základní lékařské péče v
podhorské a horské části regionu a
deinstitucionalizace psychiatrické péče v území
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování
vzdělávání a celoživotní učení
základních a mateřských škol vč. alternativních forem
jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro
podporu přírodovědných oborů a technických a
řemeslných dovedností a další podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a
vnější technické a estetické hodnoty školských objektů
(připojení k internetu, zeleň v okolí budov apod.)
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých pro růst
kompetencí občanů
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním
rozvoje kulturního dědictví
seznamu kulturních památek ČR (zámky Opočno a N.
Město, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) a dalších
kulturních památek
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů E11 Pořizování územních, regulačních, věcných a
územního rozvoje
finančních plánů rozvoje obcí a měst, využívání
inovativních finančních, administrativních a řídicích
nástrojů
Zdroj: Integrovaný regionální operační program, vlastní zpracování
Vzhledem k tomu, že v rámci integrované strategie byla identifikována široká škála aktivit (viz. tabulka č. 28),
které lze podpořit prostřednictvím intervencí z Integrovaného regionálního operačního programu, byla i
s ohledem na předběžnou alokaci určenou pro programový rámec IROP místními aktéry provedena selekce
jednotlivých aktivit. Výběr aktivit pro tento programový rámec probíhal prostřednictvím metody ABC a na
základě výsledků byly stanoveny následující priority pro programový rámec IROP, které jsou uvedeny v tabulce
č. 29, ve které je uvedena vazba aktivit identifikovaných ve strategické části SCLLD na specifické cíle IROP.
Tabulka č. 29: Aktivity podporované v programovém rámci IROP po provedené prioritizaci
Aktivita strategie
Specifický cíl IROP
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
cyklodopravy a zlepšování bezpečnosti silničního
provozu
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a katastrof
organizační akceschopnosti
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních 2.2
Vznik
nových
a
rozvoj
existujících
podniků
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základních a mateřských škol vč. alternativních forem vzdělávání a celoživotní učení
jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
podporu přírodovědných oborů a technických a vzdělávání a celoživotní učení
řemeslných
dovedností
a
další
podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vnější technické a estetické hodnoty školských objektů vzdělávání a celoživotní učení
(připojení k internetu, zeleň v okolí budov apod.)
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých pro růst vzdělávání a celoživotní učení
kompetencí občanů
B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
seznamu kulturních památek ČR (zámky Opočno a N. rozvoje kulturního dědictví
Město, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) a dalších
kulturních památek
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Zdroj: místní šetření provedené metodou ABC, vlastní zpracování
3.7.1.1 Definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů

Aby mohly být využity finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, je nutné
definovat konkrétní opatření CLLD pro tento programový rámec IROP. Tato opatření jsou uvedena dále a
obsahují doporučenou strukturu popisu opatření. Název a číslo opatření CLLD není shodný s opatřeními
uvedenými v předchozí strategické části SCLLD, neboť tato opatření jsou situována pro potřeby konkrétního
programového rámce daného programu ESI fondů. Údaje uvedené v rámci definovaných konkrétních opatření
vychází z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být upřesněna řídícím orgánem, příp. výzvou
MAS.
Konkrétně byly v programovém rámci IROP definovány následující opatření CLLD:






1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava,
1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof,
1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání,
1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání,
1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví,

Tabulka č. 30: Opatření CLLD 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava
Číslo a název opatření CLLD:
1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
z prioritních os 1-3:
Specifický cíl strategie:
1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní infrastruktury a
bezpečnost silničního provozu, dbát o vzhled obcí a usilovat o revitalizaci
nevyužívaných objektů
Opatření strategie:
1.1.1 Dopravní infrastruktura
Aktivity strategie:
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely cyklodopravy a
zlepšování bezpečnosti silničního provozu
Vazba na analytickou část SCLLD:
socio-ekonomická analýza: 2.2.1 Doprava,
analýza problémů a potřeb: 2.7.1.1 Dopravní infrastruktura,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.1 SWOT analýza pro oblast Základní
vybavenost obcí
Popis a cíl opatření:
Cílem tohoto opatření je podpora udržitelné formy dopravy, která snižuje
zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
Snahou je zvýšit podíl šetrných forem dopravy jako je cyklodoprava,
veřejná doprava či doprava pěší. Důležitá je návaznost různých forem
dopravy. Opatření by dále mělo přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu
a zajištění bezbariérového přístupu.
Možná témata projektů:
V rámci tohoto opatření bude podporována výstavba cyklostezek v
podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených
komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Dále bude
podporována výstavba cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných
řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.
Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např.
odpočívadel a dopravního značení. 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.
Podporováno bude i zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový
přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí
nebo orientací).
Možní příjemci podpory:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Minimální hranice celkových
bude stanovena ve výzvě MAS
způsobilých výdajů:
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Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení preferenčních
kritérií:

bude stanovena ve výzvě MAS

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
75001
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
76310
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 31: Opatření CLLD 1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Číslo a název opatření CLLD:
1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
z prioritních os 1-3:
Specifický cíl strategie:
2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek
v regionu, posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a
zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu
Opatření strategie:
2.1.1 Bydlení a životní podmínky
Aktivita strategie:
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských
sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.3.7 Bezpečnost,
SCLLD:
analýza problémů a potřeb: 2.7.2.1 Bydlení a podmínky pro život,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Popis a cíl opatření:
Cílem opatření je v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP
(Území vymezené pro specifický cíl 1.3) na území správních obvodů ORP
Dobruška a ORP Náchod dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob,
majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu
jako jsou nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy a déletrvající
sucha. Opatření pomůže zajistit připravenost složek IZS s cílem rychlého a
efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou
událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných
událostí.
Možná témata projektů:
Podporovány budou stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající
dislokaci za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné
události. Realizovány budou stavební úpravy (např. výstavba nových
garážových prostor) či pořízení potřebného vybavení a technologií (např.
pořízení elektrocentrály.
Podporováno bude pořízení specializované techniky a věcných prostředků
pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz (např. speciální dopravní prostředky, vybavení pro nouzové přežití),
pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon
činností spojených s extrémním suchem (např. mobilní kontejnerová
elektrocentrála, lesní hasicí speciál).
Při přípravě projektů je nutné vycházet z dokumentu nazvaného ,,Zajištění
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“.
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Možní příjemci podpory:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení preferenčních
kritérií:

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný
útvar HZS ČR a obce (§29 zákona 133/1985 Sb.), které zřizují jednotky
sboru dobrovolných hasičů II. a III. kategorie II a kategorie III (dle přílohy
zákona o požární ochraně), Policejní Prezidium ČR, krajská ředitelství
Policie ČR, kraje, které zřizují zdravotnické záchranné služby, a organizační
složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují
vzdělání a výcvik složek IZS.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
57001
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
57501
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
57520
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 32: Opatření CLLD 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání
Číslo a název opatření CLLD:
1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
z prioritních os 1-3:
sociálního podnikání
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb a
zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění
v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Aktivita strategie:
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.4 Podnikání, zaměstnanost a profesní
SCLLD:
vzdělávání,
analýza problémů a potřeb: 2.7.3.2 Podpora nových a udržení stávajících
pracovních míst,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.3 SWOT analýza pro oblast Podnikání,
zaměstnanost a profesní vzdělávání
Popis a cíl opatření:
Cílem tohoto opatření je prostřednictvím sociálního podnikání řešit otázky
nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a podporovat
solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na místní
úrovni s maximálním respektováním udržitelného rozvoje. Vedle podpory
vzniku nových podnikatelských aktivit je potřeba podpořit rozvoj,
rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.

Možná témata projektů:

V rámci tohoto opatření nebude podporováno financování provozních
nákladů stávajících ani nově vzniklých sociálních podniků, neboť to je
podporováno v rámci programového rámce pro OP Zaměstnanost.
V rámci výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků je podpora
cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků (nákup objektů, zařízení,
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání).
Jedná se o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských
aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního
podnikání. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti.
Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze
znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných
osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího
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Možní příjemci podpory:
Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

počtu zaměstnanců.
Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových
skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu
vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených
produktů a služeb.
OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, org. zřizované nebo zakládané
kraji, org. zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, org. zřizované nebo
zakládané DSO, NNO, církve a církevní organizace.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
10000
Počet podniků pobírajících podporu
10102
Počet podniků pobírajících granty
10400
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
10105
Počet nových podniků, které dostávají podporu
10300
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
10403
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
10411
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 33: Opatření CLLD 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání
Číslo a název opatření CLLD:
1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
z prioritních os 1-3:
učení
Specifický cíl strategie:
2.2 Vytvářet lepší podmínky pro počáteční vzdělávání a pro zájmové a
neformální vzdělávání dětí a dospělých
Opatření strategie:
2.2.1 Vzdělávání
Aktivity strategie:
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování základních a mateřských škol
vč. alternativních forem jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro podporu přírodovědných
oborů a technických a řemeslných dovedností a další podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a vnější technické a
estetické hodnoty školských objektů (připojení k internetu, zeleň v okolí
budov apod.)
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního
vzdělávání dospělých pro růst kompetencí občanů
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.2.3 Vybavenost obcí, 2.3.2 Vzdělávání,
SCLLD:
školství,
analýza problémů a potřeb: 2.7.2.2 Vzdělávání,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Popis a cíl opatření:
Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit
rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit
reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude dosaženo podporou investic
do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových
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Možná témata projektů:

kompetencí žáků. Průřezově bude kladen důraz na výuku technických a
řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné
a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií. 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. Cílem je rovněž zajistit rozvoj klíčových kompetencí mládeže
v rámci zájmového a neformálního vzdělávání.
V rámci podpory infrastruktury pro předškolní vzdělávání (mateřské školy)
budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o
děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní
zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Podpora sociální inkluze bude řešena prostřednictvím stavebních úprav
budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách bude
řešena prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (např.
modernizace odborných učeben chemie a fyziky – nezbytné stavební úpravy
a pořízení vybavení). Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na
klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se
sociálně vyloučenou lokalitou.
V rámci podpory infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání budou možné stavební úpravy a pořízení vybavení pro
zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích
jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a
schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce (např. modernizace odborné
učebny vč. pořízení CNC stroje). Rozšiřování středních a vyšších odborných
škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za
účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně
vyloučenou lokalitou.
Podpora sociální inkluze bude u základních, středních a vyšších odborných
škol zajištěna prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Součástí může být
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, tzn. rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
V rámci podpory infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže budou realizovány stavební úpravy a pořízeno vybavení pro
zajištění rozvoje klíčových kompetencí. Jedná se např. o stavební úpravy
prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí
v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí
zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a
pořízení vybavení.

Možní příjemci podpory:

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady.
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty
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Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
NNO, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních
složek státu, církve, církevní organizace.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
50120
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 34: Opatření CLLD 1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví
Číslo a název opatření CLLD:
1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech aaktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
z prioritních os 1-3:
přírodního dědictví
Specifický cíl strategie:
2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek
v regionu, posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a
zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu
Opatření strategie:
2.1.3 Cestovní ruch
Aktivita strategie:
B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (zámky Opočno a N. Město nad Metují, od 1. 10. 2014 kostel
ve Slavoňově) a dalších kulturních památek
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.3.6 Cestovní ruch,
SCLLD:
analýza problémů a potřeb: 2.7.2.5 Cestovní ruch,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Popis a cíl opatření:
Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a
přírodního dědictví u památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve
Slavoňově). Využití kulturního dědictví v ekonomice regionů je limitováno
jeho stavem a dostupností. Nutným předpokladem je obnova a revitalizace
památkového fondu. Obnovou a zatraktivněním památek bude dosaženo
žádoucího synergického efektu mezi revitalizací kulturního a přírodního
dědictví. S obnovou památek je možné provést modernizaci, popř. výstavbu
nezbytného sociálního, technického a technologického zázemí, které umožní
funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a plnohodnotné využívání objektů.
Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů. Předmětem
podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení,
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
Možná témata projektů:
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a
Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově). Součástí revitalizace budou
opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, jako je např. zajištění vyšší
bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany
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Možní příjemci podpory:
Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce
stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a
technologického zázemí.
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
90501
Počet revitalizovaných památkových objektů
90601
Počet revitalizací přírodního dědictví
90801
Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření
91005
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
91010
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné
Zdroj: vlastní zpracování
3.7.1.2 Grafické znázornění struktury programového rámce IROP vč. schematického znázornění
vazeb na opatření mimo programový rámec IROP

Následující obrázek č. 7 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce IROP včetně schematického
znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně vedeného místního
rozvoje.

77

Obrázek č. 7: Programový rámec IROP vč. vazeb na opatření mimo programový rámec

Zdroj: vlastní zpracování
Z obrázku je patrné, že v rámci programového rámce IROP existuje vzájemná vazba mezi opatřeními CLLD
1.1, 1.4 a 1.3. V rámci opatření CLLD 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava je podporován rozvoj
cyklodopravy do zaměstnání, škol a za službami vč. bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na propojení
veřejné hromadné dopravy a cyklodopravy. Z toho vyplývá, že v území budované cyklotrasy či cyklostezky
mohou sloužit pro lepší dopravu za vzděláváním, které podporuje opatření CLLD 1.4 Infrastruktura pro oblast
vzdělávání, či za zaměstnáním např. v rámci sociálního podniku, jehož založení a rozvoj podporuje opatření
CLLD 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání. S ohledem na podporu jakéhokoliv podnikání, tedy i
sociálního, je nutné sladit nabídku a poptávku na regionálním trhu práce, a proto se opatření CLLD 1.4 věnuje
podpoře tzv. klíčových kompetencí, které bude možné následně využít v rámci sociálního podnikání
podporovaného prostřednictvím opatření CLLD 1.3.
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3.7.2 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (PR OP Zam)
V rámci Operačního programu Zaměstnanost je Komunitně vedenému místnímu rozvoji věnována investiční
priorita 3 prioritní osy 2 9vi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím specifického
cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech.
Tento specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů Národního programu
reforem ČR: (i) v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených
chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob); (ii) v oblasti
zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné
zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí,
nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).
V rámci specifického cíle 2.3.1 budou podporovány aktivity, které budou identifikovány ve schválených
SCLLD v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti (tedy v souladu se zaměřením prioritní osy 2
Sociální začleňování a boj s chudobou a prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly OP
Zaměstnanost). Jedná se zejména o následující aktivity:








Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb
lokálních zaměstnavatelů;
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a
poradenství pro získání zaměstnání;
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu
venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti
sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
V oblasti dalšího vzdělávání bude standardní nabídka kurzů dalšího vzdělávání obohacena o kurzy s
obsahovým zaměřením na aktivity typické pro venkovský prostor (např. lokálně pořádané kurzy v
řemeslných dovednostech). Na místní úrovni budou vytvořeny příznivé podmínky pro vznik a fungování
rodin (prostředí přátelské rodině) prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (podpora služeb pro rodinu,
vzdělávací a osvětové aktivity atd.).
V následující tabulce č. 35 je uveden přehled aktivit identifikovaných v této strategii komunitně vedeného
místního rozvoje ve vazbě na možnost podpory těchto aktivit ze specifického cíle 2.3.1 Operačního programu
Zaměstnanost.
Tabulka č. 35: Vazba aktivit strategie na SC 2.3.1. OP Zaměstnanost
Aktivita strategie
B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení
B44 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při praktickém
vyučování a stážích žáků
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v
domácím prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce
seniorů)
C21 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem
vnitřního potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního
ruchu a zachování kulturního a přírodního bohatství
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Specifický cíl OP Zaměstnanost

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních

C22 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac.
zapojení osob všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac.
místa, podporované stáže aj.)
C23 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění
sociálních inovací
C31 Realizace rekvalifikací
C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání
dospělých ve vazbě na vybrané profesní kvalifikace

aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských
oblastech

Zdroj: Operační program Zaměstnanost, vlastní zpracování
S ohledem na alokaci finančních prostředků pro komunitně vedený místní rozvoj se dá očekávat, že
prostřednictvím investiční priority 2.3 OP Zaměstnanost budou financovány aktivity menšího rozsahu s cílem
podpořit zejména ty nejmenší venkovské oblasti. Přes investiční prioritu 2.3 budou podporovány
environmentální sociální podniky, které nelze podpořit prostřednictvím jiných investičních priorit. Větší
projekty budou realizovány prostřednictvím jiných investičních priorit OP Zaměstnanost.
Na území byly identifikovány dvě sociálně vyloučené lokality (České Meziříčí a Králova Lhota), ovšem
koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám na území nebude využit, neboť dotčené území
nedosahuje stanovené hranice 5 tis. obyvatel. Situace v sociálně vyloučených lokalitách tak bude řešena
prostřednictvím investiční priority 2.3, příp. individuálně podanými projekty napřímo podanými do výzev v OP
Zaměstnanost.
3.7.2.1 Definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů

V rámci provedené prioritizace metodou ABC a s ohledem na využití finančních prostředků z Operačního
programu Zaměstnanost byla definována konkrétní opatření CLLD pro tento programový rámec OP
Zaměstnanost. Tato opatření jsou uvedena dále a obsahují doporučenou strukturu popisu opatření. Název a číslo
opatření CLLD není shodný s opatřeními uvedenými v předchozí strategické části SCLLD, neboť tato opatření
jsou situována pro potřeby konkrétního programového rámce daného programu ESI fondů. Údaje uvedené
v rámci definovaných konkrétních opatření vychází z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být
upřesněna řídícím orgánem, příp. výzvou MAS.
Konkrétně byly v programovém rámci OP Zaměstnanost definovány následující opatření CLLD, na které byla
dle předběžné alokace stanovena celková částka ve výši 11,5 mil. Kč, která byla rozdělena následovně:





2.1 Sociální služby a sociální začleňování – alokace ve výši 2 mil. Kč,
2.2 Zaměstnanost – alokace ve výši 2,7 mil. Kč,
2.3 Sociální podnikání – alokace ve výši 3,6 mil. Kč,
2.4 Prorodinná opatření – alokace ve výši 3,2 mil. Kč.

Celková alokace vč. dílčích alokací na jednotlivá opatření může být na základě rozhodnutí ŘO či jiných
skutečností změněna. Částky jsou zde uváděny pro lepší přehlednost a představu o jednotlivých podporovaných
aktivitách, jedná se tedy o orientační údaje.
Tabulka č. 36: Opatření CLLD 2.1 Sociální služby a sociální začleňování
Číslo a název opatření CLLD:
2.1 Sociální služby a sociální začleňování
Specifický cíl strategie:
2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a
regionu (vč. služeb péče o děti a o seniory)
Opatření strategie:
2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Aktivity strategie:
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v
domácím prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů)
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1 Opatření přispěje k lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace
OPZ:
osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově, což je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost.
B)Popis cíle opatření:
Cílem opatření je v obcích a celém regionu zajistit kvalitní a dostupné
sociální služby, přičemž důraz bude kladen na sociální služby
poskytované terénní a ambulantní formou a jako pobytové budou
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C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

podporovány pouze odlehčovací služby. Snahou je v území zajistit
potřebné a dostupné služby a reagovat tak na aktuální potřeby v oblasti
sociálních služeb, a to z pohledu všech sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených osob s důrazem na sociální začleňování.
Provázanost navrhovaných opatření
Zajištění podpory vybraných sociálních služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou v území je jedním ze základních předpokladů pro
bezproblémový život v regionu. Budou-li v území tyto služby zajištěny,
bude následně možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti
v regionu a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené, což řeší opatření programového rámce 2.2
Zaměstnanost a ještě více opatření 2.3 Sociální podnikání.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 2.3.1
Zdravotní a sociální služby, ze kterého vychází.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:
E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP „Komunitně
vedený místní rozvoj“ zaměřené mj. na sociální a zdravotní oblast.
Smyslem podpory je zde vytvoření a zajištění standardních a nezbytných
podmínek pro aktivní začleňování osob a sociálních skupin do
společnosti. Evropský koncept aktivního začleňování vyloučených osob je
prakticky založen na třech základních pilířích, a to na podpoře
adekvátního příjmu, na inkluzivním trhu práce (přístup k zaměstnání) a na
přístupu ke kvalitním službám (bydlení, vzdělání, zdravotní péče,
doprava, sociální služby a služby zaměstnanosti aj.). V souladu s
uvedeným konceptem vyvstává potřeba budovat infrastrukturu, posilovat
absorpční kapacity komunitně založených služeb a podpořit výstavbu
nových integračních komunitních center, přispět k začleňování sociálně
vyloučených osob do společnosti prostřednictvím trhu práce a ke zvýšení
dostupnosti a kvality základních zdrojů a služeb a ke zdravotní péči.
Konkrétně se jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci
komunitně vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl IROP 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena
v březnu 2017, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V souladu s cílem opatření zajistit kvalitní a dostupné sociální služby
bude opatření zaměřeno na podporu sociálních služeb a sociálního
začleňování. Podporovány budou pouze sociální služby poskytované
terénní a ambulantní formou a jako pobytové budou podporovány pouze
odlehčovací služby.
Dále budou podporovány programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., které budou
mít společensky prospěšný charakter a pozitivní dopad na osoby
z cílových skupin v území MAS. Podporovány budou programy a činnosti
realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj.
aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.
 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,
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osoby pečující o jiné závislé osoby,
rodiče samoživitelé,
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené,
 osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
 osoby ohrožené předlužeností,
 osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
 osoby v nebo po výkonu trestu,
 osoby opouštějící institucionální zařízení,
 osoby ohrožené vícenásobnými riziky,
 osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky.
Pro programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb. se jedná navíc i o následující cílové
skupiny:
 sociální pracovníci,
 pracovníci v sociálních a zdravotních službách,
 neformální pečovatelé.

H)Typy příjemců podpory:

Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:


I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

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.
Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obchodní korporace,
OSVČ) MAS v současné době nepředpokládá zájem o toto opatření a
proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
 organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 2x,
 obce 1x,
 nestátní neziskové organizace 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změnu
klimatu, neboť je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic.
Nesmí být podpořeny projekty s identifikovaným negativním dopadem na
udržitelný rozvoj. Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření je zaměřeno na zlepšení
přístupu ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a dalším
navazujícím službám podporujícím sociální začleňování. Podporována
bude mj. transformace ústavních a pobytových služeb a rozvoj služeb
komunitního typu. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
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K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:

Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého by byl
identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, přičemž
by bylo krajně neetické, kdyby tento princip nebyl v oblasti sociálních
služeb identifikován. Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Preferovány budou projekty, které:
 přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
 zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
 jsou efektivní a hospodárné,
 přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou
Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
12
Správné stanovení
alokované částky

Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.

Identifikace rizika
Alokovaná částka na opatření
nepokryje poptávku žadatelů

Typ rizika
finanční

Alokovaná částka na opatření
bude převyšovat poptávku
žadatelů
Členové týmu, kteří
zpracovávají SCLLD nejsou
dostatečně obeznámeni
s problematikou sociálních
služeb
Pracovníci kanceláře MAS
nebudou schopni poskytovat
potenciálním žadatelům
relevantní informace o tomto
opatření
Potenciální žadatelé nebudou
splňovat hodnotící kritéria

finanční

12

Správné stanovení
alokované částky

organizační

4

Zaměstnanci MAS
musí mít přehled o
situaci v dané oblasti

organizační

6

Vzdělávání
zaměstnanců formou
seminářů a workshopů
k danému tématu

Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.

organizační

6

Potenciální žadatelé

Nezájem potenciálních
žadatelů o realizaci projektů
v tomto specifickém cíli

věcné

9

Žádosti žadatelů se nebudou
shodovat s cíli opatření

věcné

4

Projekty nebudou správně
zacíleny na sociální služby

věcné

6

Skrze opatření nebude

věcné

8

Intenzivní
komunikace s MAS a
ŘO, ověření
hodnotících kritérií
v dostatečném
předstihu
Důkladné mapování
absorpční kapacity
před tím, než se určí
definitivní finanční
plán
Komunikace a školení
žadatelů
k informování o
přesném nastavení
podmínek operačního
programu
Zaměstnanost
Komunikace
s potenciálními
žadateli, zaměstnanci
MAS musí být
nápomocni žadatelům,
aby správně cílili své
projekty
Projekty musí mít
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Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Potenciální žadatelé

Potenciální žadatelé

Potenciální žadatelé

poskytována adekvátní
podpora aktivního
začleňování sociálních
skupin do společnosti
Číslo
60000
Zdůvodnění
hodnoty:

62200
Zdůvodnění
hodnoty:

67001
Zdůvodnění
hodnoty:

Číslo
67010
Zdůvodnění
hodnoty:

67315
Zdůvodnění
hodnoty:

67310
Zdůvodnění

jasné zaměření na
podporu cílových
skupin
Indikátory výstupu
Název

Cílový
stav
Celkový počet účastníků (osoby)
0
25
MAS podle předběžného zájmu z území očekává především realizaci projektů zaměřených na
podporu sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou (projekty s delší dobou
realizace), přičemž předpokládá, že účastníky budou jednoznačně identifikované osoby
s podporou vyšší, než je bagatelní. Předpokládá se tedy zejména podpora sociálních služeb
pracujících s osobami z cílových skupin v dlouhodobějším horizontu, proto lze předpokládat vyšší
náklady na jednu osobu. MAS předpokládá, že v rámci projektů budou v součtu podpořeni celkem
tři plně přepočtení pracovníci, přičemž předpokládaný počet účastníků (klientů) na jedno plně
přepočtené pracovní místo vychází na 8. Cílová hodnota tohoto indikátoru tak s ohledem na výše
uvedené skutečnosti byla stanovena ve výši 25, což představuje kvalifikovaný odhad na 1
účastníka ve výši cca 80 tis. Kč (vychází z běžné praxe místních poskytovatelů služeb, přičemž
zohledňuje standard financování služeb v Královéhradeckém kraji).
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby
0
2
na celostátní, regionální a místní úrovni (projekty)
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Jelikož prostřednictvím tohoto opatření budou
podporovány sociální služby, které jsou podle definice indikátoru službou veřejnou, MAS očekává
v rámci stanovené alokace minimálně 2 projekty, které budou zaměřeny zejména na podporu
sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou v dlouhodobějším horizontu.
Kapacita podpořených služeb (místa)
0
8
Při určení cílové hodnoty indikátoru MAS vychází z průměrné hrubé mzdy/platu pozice Sociální a
terénní pracovník v území, která se dle místního šetření pohybuje ve výši 28 tis. Kč vč. zákonných
odvodů/měsíc, což respektuje hodnoty uvedené v dokumentu Obvyklé mzdy/platy pro Operační
program Zaměstnanost. Při plném pracovním úvazku tak mzdové náklady na 1 sociálního a
terénního pracovníka vyjdou na 336 tis. Kč/rok, resp. 672 tis. Kč za 2 roky. Vzhledem k tomu, že
MAS předpokládá projekty s delší dobou realizace, počítá se v tomto opatření s podporu 3 plně
přepočtených pracovních úvazků, přičemž průměrné náklady na jeden plný úvazek budou činit cca
336 tis. Kč/rok. Díky tomu, že podpora přispěje k navýšení personálu žadatelů, MAS očekává, že
se maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit, bude blížit
hodnotě 8. Tato hodnota vychází z předpokládaného celkového počtu účastníků (25), který je
podělen odhadovaným počtem podpořených sociálních služeb (3).
Indikátory výsledku
Název
Výchozí stav
Cílový
stav
Využívání podpořených služeb (osoby)
0
10
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na připravované projektové záměry a ve
vztahu k preferenci dlouhodobějších projektů MAS očekává, že počet anonymních klientů či
klientů nepřekračujících bagatelní podporu, kteří využijí podpořenou službu či program během
trvání projektu, bude minimální. V rámci projektů bude kladen důraz na vhodnou a déle trvající
podporu účastníků projektu s ohledem na efektivní řešení problematiky sociálního začleňování, a
proto je cílová hodnota tohoto indikátoru stanovena na počtu 10.
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba
0
21
naplnila svůj účel (osoby)
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě, definici indikátoru a
stanovené cílové hodnotě u nadřazeného indikátoru 67310 byla stanovena cílová hodnota tohoto
indikátoru. Prostřednictvím tohoto opatření budou preferovány projekty zaměřené na vhodnou a
déle trvající podporu účastníků. Vzhledem k tomu, že předpokládaný celkový počet účastníků je
25, dá se očekávat, že alespoň 21 účastníků bude mít uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních
služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce
0
23
naplnila svůj účel (osoby)
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
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Výchozí stav

stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Díky preferenci projektů zaměřených na podporu
sociálních služeb s delší dobou realizace a s přihlédnutím k celkovému počtu účastníků (25) MAS
očekává, že alespoň u 90% jednoznačně identifikovaných osob s podporou vyšší, než je bagatelní,
intervence formou sociální práce naplní svůj účel.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 36 k opatření programového rámce CLLD 2.1 Sociální služby a sociální
začleňování mohou být ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
hodnoty:

Tabulka č. 37: Opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost
Číslo a název opatření CLLD:
2.2 Zaměstnanost
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb
a zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní
uplatnění v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
3.2.2 Profesní vzdělávání
Aktivity strategie:
C21 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem
vnitřního potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního
ruchu a zachování kulturního a přírodního bohatství
C22 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac. zapojení
osob všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac. místa,
podporované stáže aj.)
C23 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací
C31 Realizace rekvalifikací
C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání dospělých
ve vazbě na vybrané profesní kvalifikace
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1 Opatření stejně jako SC 2.3.1 přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti,
OPZ:
lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace
osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově a ke zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení
problémů lokální zaměstnanosti.
B)Popis cíle opatření:
Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zvýšit odbornou
úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a
prostřednictvím podpory mezisektorové spolupráce pomoci cílovým
skupinám osob při uplatnění na regionálním trhu práce. Snahou je propojit
aktivity soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem
zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či
umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.
C)Popis provázanosti
Provázanost navrhovaných opatření
navrhovaných opatření vč.
Opatření 2.2 Zaměstnanost má úzkou vazbu zejména na opatření
provázanosti na ostatní programy
programového rámce 2.3 Sociální podnikání, neboť obě tato opatření jsou
ESI fondů:
v principu zaměřena na podporu zaměstnanosti osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohroženým. Důležitá je vazba i na
opatření programového rámce 2.4 Prorodinná opatření, neboť v tomto
opatření jsou mj. podporovány částečné pracovní úvazky či flexibilní
formy práce, které jsou využívány zejména rodiči s dětmi, zatímco
v opatření 2.4 jsou podporovány aktivity zaměřené zejména na sladění
pracovního a rodinného života.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 3.2.1
Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst a 3.2.2 Profesní
vzdělávání, ze kterých vychází.
Provázanost existuje i na programový rámec PRV, konkrétně na fiche 3.1
Vzdělávání a informace, 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských
podniků, 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských
produktů, 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností a 3.6 Lesnické
technologie a produkty, které podporují podnikání zemědělských a
nezemědělských subjektů vč. podnikání v lesích.
Provázanost na programy ESI fondů
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Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 2 OP PIK „Rozvoj
podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, které
jsou zaměřeny mj. na rozvoj podnikových školicích středisek a na
zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců v podnicích.
Konkrétně se jedná o následující investiční prioritu 3c Podpora vytváření
a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb a specifický
cíl 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v
podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání.
S ohledem na administrativní zjednodušení pro příjemce bude v OP PIK v
projektech zaměřených na rozvoj školicích středisek umožněno
doplňkové křížové financování pro podporu aktivit, které svým
zaměřením spadají již do ESF, avšak bezprostředně souvisejí s rozvojem
školicího střediska z prostředků ERDF. Tím bude příjemcům umožněno
zahrnout aktivity ERDF i ESF související s rozvojem školicího střediska
do jednoho projektu.
Dále na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 3 OP VVV „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání“, které jsou mj. zaměřené na zlepšení podmínek pro
vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro
jejich uplatnitelnost. Konkrétně se jedná o investiční prioritu 3.1
Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a
podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a
neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu
vzdělávání a odborné přípravy a specifický cíl 5 Zvýšení kvality vzdělávání
a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:
E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

Opatření má zároveň vazbu na Program rozvoje venkova, konkrétně na
prioritu 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech a zároveň navazuje i na
aktivity v rámci priority 1 Podpora přenosu znalostí a inovací v
zemědělství, lesním hospodářství a ve venkovských oblastech, které jsou
zaměřeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků v
zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví. Konkrétně se jedná
prioritní oblast 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odbornou
přípravu v odvětvích zemědělství a lesnictví.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena v září
2016, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V rámci opatření budou podporovány projekty orientované na tvorbu a
udržení pracovních míst. Projekty budou zaměřené např. na zvyšování
uplatnitelnosti cílových skupin ve společnosti a na trhu práce, na
zprostředkování zaměstnání, na podporu vytváření nových pracovních
míst a umístění na uvolněná pracovní místa, na podporu flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání, na podporu spolupráce
lokálních partnerů na trhu práce či na podporu zahájení podnikatelské
činnosti.
Dále bude v souladu s cílem opatření podporováno zvýšení odborné
úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a zajištění souladu
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. To bude
zajištěno prostřednictvím rekvalifikací a dalšího profesního vzdělávání,
přičemž projekty budou mj. zaměřené na podporu při získání nové
kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní
kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.
 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání),
 zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
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H)Typy příjemců podpory:

Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:












I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

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),
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.

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.

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obce, organizace
zřizované obcemi, DSO) MAS v současné době nepředpokládá zájem o
toto opatření a proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním
plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
 obchodní korporace 3x,
 OSVČ 2x,
 vzdělávací a poradenské instituce 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Nepřímý pozitivní dopad podporovaných projektů lze předpokládat v
případě podpory nově vytvářených pracovních příležitostí v odvětvích,
která nezatěžují životní prostředí. Potenciální nepřímé pozitivní dopady
lze spatřovat v oblasti podpory odborného vzdělávání pracovníků v
sektorech šetrných k životnímu prostředí, ale i v případě podpory
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odborného vzdělávání sice v sektorech zatěžujících svojí činností životní
prostředí, pokud však podporované vzdělávání přispěje k využití nových
postupů a technologií, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, než ty
dosud využívané. Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje mj. na zvýšení
participace mladých a starších osob, rodičů s dětmi, osob s nízkou
kvalifikací a osob se zdravotním postižením na trhu práce či na zvýšení
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto horizontální téma
pozitivní vliv.

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Identifikace rizika
Podhodnocení alokace na
toto opatření ve výzvě

Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Opatření se mj. zaměřuje na podporu flexibilních forem
zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen,
mladších lidí a starších osob na trhu práce. Nesmí být podpořen žádný
projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na rovné
příležitosti žen a mužů, a proto i v rámci profesního vzdělávání či
spolupráce uvnitř regionu bude tento princip respektován. Opatření má na
toto horizontální téma pozitivní vliv.
Preferovány budou projekty, které:
 přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
 zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
 jsou efektivní a hospodárné,
 přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Typ rizika
finanční

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
8
Vhodné rozvržení
alokované částky

Špatná koordinace subjektů,
které se mohou podílet na
realizaci projektu v tomto
opatření

organizační

9

Opatření nebude směřovat
k dostatečnému vytvoření
pracovních míst

organizační

12

Systém rekvalifikací je
v současnosti špatně
organizovaný a
rekvalifikační kurzy ve
výsledku nevedou k lepší
možnosti uplatnění na trhu
práce
Potřeby žadatelů nebudou
v SCLLD dostatečně
specifikovány

organizační

9

organizační

6

Oslovit případné
vhodné subjekty v
regionu a vytvořit
funkční komunikační
partnerství
V projektu musí být
jasně specifikováno,
zda je jeho cílem
vytvoření pracovních
míst
Napomoci k lepší
organizaci
rekvalifikačních
kurzů, zlepšit standard
a potenciální uplatnění
absolventů
Komunikace
s potenciálními
žadateli z regionu,
zahrnutí všech
plánovaných aktivit
do tvorby SCLLD
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Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Organizátoři
rekvalifikačních
kurzů

Potenciální žadatelé

Současná situace nízké
nezaměstnanosti omezuje
možnost zapojit potřebné
množství účastníků

věcné

Vyhledávat osoby,
Nezaměstnaní
které jsou dlouhodobě
nezaměstnané či jinak
znevýhodněné a
motivovat je
k zapojení do
pracovního procesu
Opatření nebude přispívat
věcné
8
Řešit aktivním
Potenciální žadatelé
dostatečnou měrou
přístupem
k podpoře zaměstnanosti na
nezaměstnanost nejen
venkově
ve městech, ale i na
venkově, podpora
drobnějších firem a
podnikatelů
Firmy jako potenciální
věcné
12
Podporovat
Potenciální
zaměstnavatelé nejsou
potenciální
zaměstnavatelé
ochotny se podílet na
zaměstnavatele, aby
realizaci rekvalifikačních
byli více ochotni
kurzů v dostatečné míře
realizovat
rekvalifikační kurzy
Podpořené kurzy nebudou
věcné
8
Zajistit dostatek
Organizátoři
kapacitně naplněny
uchazečů o konkrétní
rekvalifikačních
rekvalifikaci
kurzů
Bude alokována nízká
věcné
12
Důkladné mapování
Místní akční skupina
částka oproti požadavkům
absorpční kapacity,
POHODA venkova,
žadatelů
správné rozvržení
z.s.
alokace
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
15
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na charakter možných zaměření projektů,
na výši minimální mzdy a možnou délku realizace projektů (zejména u projektů zaměřených na
podporu pracovních míst se očekává dlouhodobější podpora) byl proveden kvalifikovaný odhad
na 1 účastníka.
6

Při výpočtu průměrných nákladů na účastníka MAS vychází z toho, že v tomto opatření bude
podle místního šetření žádáno především o podporu projektů, které budou řešit problematiku
nezaměstnanosti mj. prostřednictvím vytváření nových pracovních míst, která by měla být
dlouhodobě udržitelná. Podporovány tedy budou mzdové příspěvky vzniklé v souvislosti
s umístěním osoby z cílové skupiny na trh práce nebo v souvislosti s udržením takové osoby na
trhu práce. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje jsou způsobilé až do výše 100% mzdových nákladů
na dané pracovní místo, předpokládá MAS mzdu pro pracovníka ve výši 15 tis. Kč/měsíc při 40
hodinové týdenní pracovní době. Při podpoře plného pracovního úvazku tak zaměstnavatel může
získat podporu ve výši 180 tis. Kč/rok. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že ne
všichni žadatelé budou žádat o podporu celého pracovního úvazku, nýbrž jen částečného.
Předpoklad pro pracovní místa je následující:
a) pracovník s úvazkem 0,5 na 36 měsíců = 270 tis. Kč, takových MAS očekává 5,
b) pracovník s úvazkem 1,0 na 36 měsíců = 540 tis. Kč, takové MAS očekává 2.

50105
Zdůvodnění
hodnoty:

V rámci ostatních možných aktivit (zejména profesní vzdělávání) MAS očekává podporu na 1
účastníka v předpokládané výši 33 750,- Kč, přičemž zde se počítá s 8 účastníky.
Předpokládaný celkový počet účastníků tak je 15, přičemž předpokládané průměrné náklady na 1
účastníka činí 180 tis. Kč.
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
0
1
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že
alespoň 1 zaměstnavatel bude podporovat flexibilní formy práce, když alespoň jednu z forem
práce před zahájením projektu nevyužíval.
Indikátory výsledku
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Číslo

Název

Výchozí
Cílový
stav
stav
62700
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
8
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Vzhledem k tomu, že MAS s ohledem na
připravované záměry očekává celkový počet účastníků ve výši 15 a do tohoto indikátoru jsou
započítáváni i účastníci, kteří získali zaměstnání i v průběhu projektu, MAS očekává, že více než
polovina účastníků (alespoň 8) bude zaměstnána po ukončení své účasti.
62800
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
5
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Podle charakteru předpokládaných projektů MAS
očekává, že účastníci, kteří získají kvalifikaci po ukončení své účasti (indikátor 62600) a kteří
zároveň nebudou patřit mezi účastníky zaměstnané po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(indikátor 62700), se zařadí mezi znevýhodněné účastníky, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ (indikátor 62800). Cílová hodnota indikátoru tak byla stanovena na 5
účastníků.
62900
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
0
5
(osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že prostřednictvím projektů dojde
k vytvoření dlouhodobějších pracovních míst, která budou zachována i po ukončení projektů a to
minimálně pro 5 účastníků (tzn. více než 50% z předpokládané cílové hodnoty indikátoru 62700).
63100
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
0
2
účasti, včetně OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na konzultaci s potenciálními žadateli
MAS předpokládá, že alespoň 40% z účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti,
vč. OSVČ, bude ve věku nad 54 let.
63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti
0
3
včetně OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena jako rozdíl
mezi účastníky zaměstnanými 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (indikátor 62900) a
účastníky ve věku nad 54 let zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(indikátor 63100). Předpokladem (cílovou hodnotou) tedy jsou 3 účastníci.
50130
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
0
2
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že
alespoň 2 osoby budou pracovat v rámci flexibilních forem práce.
62600
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby)
0
8
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že všichni účastníci, kteří se
zúčastní aktivit zaměřených na profesní vzdělávání, získají potvrzení o kvalifikaci. Cílová hodnota
indikátoru tak činí 8 účastníků.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 37 k opatření programového rámce CLLD 2.2 Zaměstnanost mohou být ze
strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
Tabulka č. 38: Opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání
Číslo a název opatření CLLD:
2.3 Sociální podnikání
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb
a zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní
uplatnění v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Aktivita strategie:
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění
sociálních inovací
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1 Toto opatření, obdobně jako specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost,
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OPZ:
B)Popis cíle opatření:

C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití
ekonomického potenciálu venkova a ke zlepšení situace osob
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
Cílem opatření je podpora sociálního podnikání prostřednictvím aktivit,
které by měly zlepšit informovanost a povědomí o principech sociálního
podnikání a jeho přínosech, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro
rozvoj sociální ekonomiky, přispět ke zvýšení kvality (udržitelnosti a
sociálního dopadu) sociálních podniků a podpůrných institucí
(vzdělávacích, poradenských a finančních) a celkově tak podpořit
udržitelný rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. Výsledkem by mělo být
rozšíření resp. zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků (integračních a
environmentálních) a jejich podpůrných institucí a zvýšení jejich kvality
(sociálního dopadu a udržitelnosti). V rámci sociálních podniků budou
podporovány aktivity směřující k posílení postavení osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Cílem
těchto aktivit je sociální integrace cílové skupiny (či zamezení jejího
vyloučení ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové skupiny na
volném trhu práce.
Provázanost navrhovaných opatření
Opatření 2.3 Sociální podnikání je zaměřeno na podporu zaměstnanosti
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, k čemuž
přispívá i opatření programového rámce 2.2 Zaměstnanost. Mimo to je
zde patrná vazba na opatření programového rámce 1.3 Podpora
infrastruktury pro sociální podnikání z programového rámce IROP.
Předpokládá se, že tyto opatření z OP Zaměstnanost a IROP na sebe
budou navazovat.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 3.2.1
Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst, ze kterého
vychází.
Prostřednictvím vazby na fichi 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských
činností je zajištěna provázanost na programový rámec PRV, neboť
v rámci sociálního podnikání může být podpořen i rozvoj nezemědělského
podnikání.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:
E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:

F)Popis možných zaměření
projektů:

Provázanost na programy ESI fondů
V oblasti podpory sociálních podniků budou intervence IROP směrovány
zejména na aktivity rozšiřování a inovace zázemí sociálních podniků, na
investiční aktivity podporující orientaci sociálních podniků na lokální
potřeby a zdroje. V rámci koordinace intervencí v dané oblasti mezi OPZ
a IROP bude zabezpečeno, aby nedocházelo k překryvům a duplicitám. V
projektech financovaných v OPZ z ESF bude umožněna podpora rovněž
nezbytného zařízení a vybavení pro fungování sociálního podniku včetně
možnosti využití křížového financování tak, aby příjemci mohli zahrnout
celé potřebné spektrum aktivit do jednoho projektu. Naproti tomu v IROP
budou podporovány zejména projekty zaměřené dominantně na investiční
aktivity, které svým rozsahem přesahují možnosti financování z ESF.
Konkrétně se jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci
komunitně vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena
v březnu 2017, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023. MAS
plánuje, že výzvy na toto opatření budou navazovat na výzvy, které budou
vyhlášeny na opatření 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání,
které bude financováno z prostředků IROP.
Podporován bude vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační
sociální podnik, environmentální sociální podnik. Jedná se např. o
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání
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G)Podporované cílové skupiny:

zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku, marketing sociálního podniku, provozování
sociálního podnikání.
Podporované cílové skupiny pro integrační sociální podnik:
 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).
Podporované cílové skupiny pro environmentální sociální podnik:
 cílové skupiny budou upřesněny ve výzvě MAS.

H)Typy příjemců podpory:

Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:




I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

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.

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
 obchodní korporace 2x,
 OSVČ 3x,
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Nepřímý pozitivní dopad podporovaných projektů lze předpokládat
v rámci zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
v rámci sociálních podniků (tzv. environmentální prospěch). Opatření má
na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje na podporu
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, které podporuje
zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto horizontální
téma pozitivní vliv.

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého by byl
identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů. Opatření
má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Preferovány budou projekty, které:
 přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
 zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
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Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:

 jsou efektivní a hospodárné,
 přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Identifikace rizika
Alokovaná částka nebude
dostatečná pro vytvoření
sociálního podniku

Typ rizika
finanční

Nezajištění podmínek pro
udržitelnost projektů

organizační

Nezájem potenciálních
žadatelů o vytvoření
sociálního podniku

organizační

Nedostatek možných
žadatelů v regionu
Absence definice sociálního
podniku dle zákona

organizační

Vzhledem k nízké
nezaměstnanosti je
k dispozici málo osob
vhodných k zaměstnání
v sociálním podniku
Potenciálně vhodné osoby
nemají zájem pracovat
v sociálním podniku

právní
věcné

věcné

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
12
Alokovat takovou
částku, která vzešla
z mapování absorpční
kapacity
9
Dbát na důkladnou
kontrolu podpořených
projektů jak před
realizací, tak
v průběhu realizace
4
Podpora potenciálních
žadatelů ze strany
MAS formou školení
a předávání informací
6
Aktivně vyhledávat
potenciální žadatele
16
Dokončení a schválení
zákona o sociálním
podnikání
9
Podporovat
zaměstnávání osob
z cílových skupin

Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Žadatelé

Potenciální žadatelé

Žadatelé
Zákonodárci
Nezaměstnaní

Podporovat
Nezaměstnaní
začleňování osob ze
znevýhodněných
skupin, následně
motivovat tyto osoby
k zaměstnávání
Špatná informovanost
věcné
12
Pořádat informační
Místní akční skupina
relevantních aktérů
setkání, napomáhat
POHODA venkova,
v problematice sociálního
k osvětové činnosti v
z.s.
podnikání
regionu
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
10213
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (organizace)
0
2
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. V současné době není na území podle dostupných
zdrojů provozován žádný sociální podnik. MAS očekává, že vzhledem k situaci v území dojde ke
vzniku alespoň 2 nových sociálních podniků.
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
6
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných
projektů a na místní podmínky byl proveden kvalifikovaný odhad na 1 účastníka, který je cca 550
tis. Kč.
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
10211
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po
0
2
ukončení podpory
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
6
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stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že intervence budou vynaloženy
smysluplně, neboť u 2 sociálních podniků MAS očekává, že rok po ukončení podpory budou
pokračovat ve své činnosti ve srovnatelném rozsahu, jako na konci podpory.
62700
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
6
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS očekává, že vzhledem k povaze připravovaných
projektů budou všichni účastníci v průběhu projektu zaměstnáni.
62800
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
3
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS očekává, že alespoň polovina z celkového počtu
účastníků bude z řad znevýhodněných, kteří budou zaměstnáni v sociálním podniku.
63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti
0
2
včetně OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS očekává, že díky poskytnuté podpoře bude
v území nastartován rozvoj sociálního podnikání, jehož provoz bude pokračovat i po ukončení
projektu. Proto MAS očekává, že alespoň 2 znevýhodnění účastníci budou zaměstnáni i 6 měsíců
po ukončení své účasti v projektu.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 38 k opatření programového rámce CLLD 2.3 Sociální podnikání mohou být
ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
hodnoty:

Tabulka č. 39: Opatření CLLD 2.4 Prorodinná opatření
Číslo a název opatření CLLD:
2.4 Prorodinná opatření
Specifický cíl strategie:
2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a
regionu (vč. služeb péče o děti a o seniory)
Opatření strategie:
2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Aktivita strategie:
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů)
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1
OPZ:

B)Popis cíle opatření:

C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

Toto opatření v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost
přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti, ke zlepšení spolupráce všech
místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a ke zlepšení
situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově.
Cílem opatření je zvýšit dostupnost služeb péče o děti v návaznosti na
slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení
zaměstnanosti pečujících osob. Cíl opatření bude mj. naplněn
prostřednictvím zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení
a služeb péče o děti.
Provázanost navrhovaných opatření
Toto opatření má návaznost na opatření programového rámce 2.2
Zaměstnanost, neboť se obě tyto opatření mj. zaměřují na podporu
zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života. Opatření má
částečně vazbu i na opatření programového rámce 1.4 Infrastruktura pro
oblast vzdělávání financované z programového rámce IROP.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 2.3.1
Zdravotní a sociální služby, ze kterého vychází.
Provázanost existuje i na programový rámec PRV, konkrétně na fiche 3.2
Konkurenceschopnost zemědělských podniků, 3.3 Konkurenceschopnost
v oblasti zpracování zemědělských produktů, 3.4 Založení a rozvoj
nezemědělských činností a 3.6 Lesnické technologie a produkty, které
podporují podnikání zemědělských a nezemědělských subjektů vč.
podnikání v lesích. Aby bylo možné sladit pracovní a rodinný život, je
nutné zajistit dostupné a kvalitní služby péče o děti
Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 3 OP VVV „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
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vzdělávání“, kdy v oblasti předškolního vzdělávání a předškolní péče
bude MŠMT prostřednictvím intervencí OP VVV podporovat rozvoj
zejména zařízení pro předškolní vzdělávání a MPSV bude v dané IP
podporovat péči o děti s cílem zvyšování zaměstnanosti žen. Konkrétně se
jedná o investiční prioritu 3.1 Omezování a prevence předčasného
ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním
programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které
umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy a
specifický cíl 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:
E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

H)Typy příjemců podpory:

Taktéž na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP
„Komunitně vedený místní rozvoj“, které jsou zaměřené mj. na rozšíření
kapacit a infrastrukturu pro předškolní vzdělávání – na podporu zařízení
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. Konkrétně se
jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci komunitně
vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena v září
2016, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V tomto opatření budou podporovány projekty, které povedou ke zvýšení
dostupnosti služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního,
soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.
Podporována budou např. zařízení, která doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
 Osoby pečující o malé děti,
 rodiče samoživitelé,
 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené,
 osoby pečující o jiné závislé osoby.
Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:












I)Absorpční kapacita MAS:

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.

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obchodní korporace,
OSVČ) MAS v současné době nepředpokládá zájem o toto opatření a
proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
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identifikováni následující potenciální žadatelé:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

 MAS 1x,
 školy a školská zařízení 2x,
 obce 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje na podporu žen
ohrožených na trhu práce a rodičů s malými dětmi. Opatření má na toto
horizontální téma pozitivní vliv.

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:

Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého by byl
identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, přičemž
toto opatření je primárně zaměřeno na snížení rozdílů v postavení žen a
mužů na trhu práce. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
Preferovány budou projekty, které:
 přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
 zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
 jsou efektivní a hospodárné,
 přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Identifikace rizika
Vytvoření neadekvátně
nízké alokace pro toto
opatření

Typ rizika
finanční

Vytvoření neadekvátně
vysoké alokace na toto
opatření

finanční

Nízký počet možných
žadatelů v území

organizační

I přes poměrně vysokou
absorpční kapacitu nebude
realizováno dostatečné
množství opatření, která by
reflektovala alokovanou
částku
Opatření nepřispěje ke
snížení lokální
nezaměstnanosti na venkově

věcné

věcné

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
9
Důkladné zmapování
absorpční kapacity a
správné rozvržení
alokované částky
9
Důkladné zmapování
absorpční kapacity a
správné rozvržení
alokované částky
6
Vyhledávat
potenciální žadatele
v regionu, kteří by
mohli mít zájem o
aktivity v rámci
prorodinných opatření
12
Důkladně provést
finanční analýzu a
vhodně alokovat
částky na toto opatření
Opatření je primárně
zaměřeno na snížení
nezaměstnanosti osob
pečujících o děti či
jiné závislé osoby,
podporovat dostatečně
využívání možnosti,

6
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Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Potenciální žadatelé

Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.

Cílové skupiny osob

Číslo

které toto opatření
nabízí
Indikátory výstupu
Název

Výchozí
Cílový
stav
stav
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
30
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných
projektů a na místní podmínky byl proveden kvalifikovaný odhad na 1 účastníka, který je cca 100
tis. Kč.
50001
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
0
40
zařízení
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že v tomto opatření budou
podpořena zařízení péče o děti, která budou mít v souhrnu kapacitu ve výši 40 dětí. S ohledem na
stanovenou alokaci na toto opatření vychází průměrná částka ve výši 80 tis. Kč na 1 uživatele
(dítě).
50100
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
0
1
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v tomto opatření v rámci projektů
podporovaných ESF předpokládá podporu zařízení péče o děti, která bude zaměřena na děti
předškolního věku i na žáky docházející do základní školy. S ohledem na povahu
předpokládaných projektů tak MAS v rámci tohoto opatření očekává podporu pouze 1 zařízení,
které bude výhradně zaměřeno na péči o děti předškolního věku.
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
62800
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
5
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S přihlédnutím k povaze připravovaných záměrů lze
očekávat, že alespoň 5 účastníků bude z řad znevýhodněných.
50110
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního
0
8
věku
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných
projektů a na místní podmínky MAS očekává, že alespoň 8 osobám (rodičům dětí předškolního
věku) bude díky podpoře zařízení péče děti umožněno jít do práce.
50120
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let
0
3
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných
projektů a na místní podmínky MAS očekává, že alespoň 3 osobám (rodičům dětí ve věku do 3
let) bude díky podpoře zařízení péče děti umožněno jít do práce.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 39 k opatření programového rámce CLLD 2.4 Prorodinná opatření mohou být
ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
3.7.2.2 Klíčový projekt MAS

Klíčový projekt MAS musí svým zaměřením odpovídat navrhovaným opatřením a jeho rozpočet je zahrnut
do finančního plánu a plánu plnění indikátorů. Na základě potřebnosti v území a podnětů získaných při
komunitním projednávání místní akční skupina vytvořila koncept klíčového projektu, který je uveden
v následující tabulce č. 40.
Tabulka č. 40: Klíčový projekt MAS
Pracovní název:
Předpokládaný termín předložení:
Předpokládaný termín zahájení realizace:
Předpokládaný termín ukončení realizace:

Zajištění služeb péče o děti na území MAS
Září 2016
1.7. 2017
30.6. 2020
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Plánovaná alokace:
Cílová skupina:
Realizované aktivity:

2,5 mil. Kč
Rodiče s malými dětmi
V rámci realizace projektu bude zajištěna služba péče o děti ve 23 lokalitách na území MAS s cílem zajistit tyto služby za účelem
sladění pracovního rytmu rodičů s péčí o děti. V rámci projektu
budou realizovány následující aktivity:
 zakládání a provozování zařízení s dobou provozu
odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce
družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního
odpoledne),
 skupinová doprava do/ze školy zejména v odlehlých
částech území,
 zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity,
 příměstské tábory ve vytipovaných lokalitách
v pracovních dnech v době školních prázdnin.
Zdůvodnění projektu:
Hlavním důvodem pro realizaci klíčového projektu je zajištění
péče o děti v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou
rodiče v zaměstnání. V území je pro pracující rodiče problémem
zajistit péči o dítě, neboť rodiče často musí být v zaměstnání již
v 6 hodin, ovšem školy většinou otevírají až později. Často se
jedná o vícesměnný provoz, přičemž hlavním zaměstnavatelem
v regionu je ŠKODA AUTO a.s. v rámci pobočného závodu
v nedalekých Kvasinách. S ohledem na různorodost pracovních
pozic rodičů je potřebné, aby služba péče o děti byla zajištěna jak
v časných ranních hodinách (cca od 5 h.), tak v odpoledních
hodinách (cca od 15:30 h. do 17:30 h.). Častým problémem je
rovněž zajištění péče o děti v době školních prázdnin, neboť
rodiče často nedostanou dovolenou, příp. nemají k dispozici
babičky a dědy.
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
60000
Celkový počet účastníků
0
25
Zdůvodnění Vzhledem k plánované alokaci na tento klíčový projekt a definici indikátoru byla stanovena cílová
hodnoty:
hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných projektů a na
místní podmínky byl proveden kvalifikovaný odhad na 1 účastníka, který je cca 100 tis. Kč.
50001
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
0
31
vzdělávacích zařízení
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na klíčový projekt, absorpční kapacitu a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že v klíčovém projektu budou
podpořena zařízení péče o děti, která budou mít v souhrnu kapacitu ve výši 31 dětí. S ohledem na
stanovenou alokaci na klíčový projekt vychází průměrná částka ve výši cca 80 tis. Kč na 1
uživatele (dítě).
50100
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
0
1
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na klíčový projekt, absorpční kapacitu a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v klíčovém projektu předpokládá podporu 1
zařízení péče o děti předškolního věku.
Indikátory výsledku
62800
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
0
5
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Zdůvodnění Vzhledem k plánované alokaci na tento klíčový projekt a definici indikátoru byla stanovena cílová
hodnoty:
hodnota tohoto indikátoru. S přihlédnutím k povaze připravovaného záměru lze očekávat, že
alespoň 5 účastníků bude z řad znevýhodněných občanů.
50110
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního
0
7
věku
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na klíčový projekt, absorpční kapacitu a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu klíčového
projektu a na místní podmínky MAS očekává, že alespoň 7 osobám (rodičům dětí předškolního
věku) bude díky podpoře zařízení péče děti umožněno jít do práce.
50120
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let
0
1
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Zdůvodnění
hodnoty:

Vzhledem ke stanovené alokaci na klíčový projekt, absorpční kapacitu a definici indikátoru byla
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu klíčového
projektu a na místní podmínky MAS očekává, že alespoň 1 osobě (rodičům dětí ve věku do 3 let)
bude díky podpoře zařízení péče děti umožněno jít do práce.
Zdroj: vlastní zpracování
3.7.2.3 Principy pro určení preferenčních kritérií MAS pro výběr projektů v programovém rámci OP
Zaměstnanost

Účelem preferenčních kritérií je vybrat k financování kvalitní projekty, které splňují stanovené cíle a jejichž
výsledky povedou k naplňování SCLLD a socioekonomickým přínosům v rámci regionu. Konkrétní preferenční
kritéria pro výběr projektů budou uváděna až ve výzvě MAS, kterou schvaluje ŘO. Tato část obsahuje
principy, které definují, jak budou zaměřena preferenční kritéria ve výzvě MAS.
U každého preferenčního kritéria by měla být uvedena jeho charakteristika a počet bodů, kterých je možné
dosáhnout v případě splnění daného kritéria. Zároveň musí být jasně uvedeno, na základě jakých dokumentů
bude bodování provedeno. Preferenční kritéria musí být srozumitelná a musí zajistit jednoznačnou
interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj
informací). Nesmí přitom docházet k překryvům jednotlivých kritérií.
Otázkou je využití tzv. subjektivních kritérií, která mohou na jedné straně působit sporně, ale na druhé straně
mohou přispět k výběru přínosnějšího projektu pro dané území. Svůj přínos může například přinést preferenční
kritérium „společenský přínos projektu“, kdy hodnotitelé berou v potaz socioekonomický přínos projektu pro
region (kolik osob bude projekt využívat, zda již podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
výstupů projektu, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy dlouhodobě udrženy). Z toho
vyplývá, že určité subjektivní kritérium by v hodnocení mohlo mít svoji váhu, ale na druhé straně je třeba
stanovit, jakými otázkami bude kritérium hodnoceno, a toto hodnocení je nutné slovně popsat tak, aby byla
vyloučena netransparentnost rozhodnutí hodnotitele k výběru projektu.
Počet preferenčních kritérií je vhodné z důvodu možného zvyšování náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů limitovat. Široké spektrum preferenčních kritérií by mohlo přinést zmatky a nejednotnost při bodovém
hodnocení projektů, čímž by mohla být narušena transparentnost tohoto náročného procesu.
Na základě předchozích zkušeností a s ohledem na uváděné příklady dobré praxe je možné zdůraznit několik
základních principů, které by měly být při tvorbě preferenčních kritérií obecně dodrženy. Jedná se o níže
uvedené principy:








Důsledně projednat podobu preferenčních kritérií a do těchto jednání zapojit vícero subjektů.
Preferenční kritéria pro výběr projektů vymezuje Programový výbor a jejich konečnou podobu
schvaluje Valná hromada.
Každé preferenční kritérium musí být jednoznačně vymezeno – musí být srozumitelné a zajišťovat
jednoznačnou interpretaci obsahu, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho
(zdroj informací). Žadatelům je třeba zveřejnit podklady pro hodnocení tak, aby byla zajištěna jeho
jednoznačná interpretace a transparentnost při vyhodnocování.
Limitovat počet preferenčních kritérií z důvodu zvýšení náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů. S největší opatrností volit subjektivní kritéria, přičemž slovně zdůvodněno by mělo být
každé z nich.
Preferenční kritéria musí mít vazbu na stanovené indikátory a cíle uvedené v SCLLD a na principy
metody Leader.
Zvolit taková preferenční kritéria, která generují maximum socioekonomických přínosů a zároveň
splňují kritéria hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, potřebnosti, proveditelnosti a návaznosti na
vyšší strategické a koncepční dokumenty.
Je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. prostřednictvím nastavením škál nebo
vymezením postupu hodnocení) a zabránit duplicitám a překrývání kritérií, což znamená, že tentýž
aspekt projektu by neměl být hodnocen dvakrát či vícekrát. Překrývání nastává tehdy, jestliže určité
kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium.

S ohledem na výše uvedené je možné uvést, jak budou preferenční kritéria v rámci SCLLD zaměřena. Tato
kritéria by v sobě měla odrážet především provázanost na stanovené indikátory a naplňování stanovených
cílů a zároveň by měla respektovat principy metody Leader.
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3.7.2.4 Grafické znázornění struktury programového rámce OP Zaměstnanost vč. schematického
znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec OP Zaměstnanost

Následující obrázek č. 8 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce OP Zaměstnanost včetně
schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně vedeného
místního rozvoje.
Obrázek č. 8: Programový rámec OP Zaměstnanost vč. vazeb na opatření mimo programový rámec

Zdroj: vlastní zpracování
Z obrázku je patrná vazba mezi opatřeními CLLD, která jsou obsažená v programovém rámci OP Zaměstnanost.
Opatření CLLD 2.1 Sociální služby a sociální začleňování má vazbu na opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost i na
opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání, neboť pouze v případě zajištění kvalitních a dostupných sociálních
služeb v území bude možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti v regionu s důrazem na osoby
sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost má dále úzkou vazbu
na opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání, neboť obě opatření zaměřují podporu na oblast zaměstnanosti.
Důležitá je i vazba na opatření CLLD 2.4 Prorodinná opatření, neboť obě tato opatření směřují ke slaďování
pracovního a rodinného života v území.
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3.7.3 Programový rámec Programu rozvoje venkova (PR PRV)
Integrovanému nástroji, kterým je Komunintně vedený místní rozvoj, je v Programu rozvoje venkova
věnováno opatření M19 Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
v rámci článku 35 nařízení (EU) č. 1303/2013). Opatření se váže na tematický cíl 9 Podpora sociálního
začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci, jehož účelem je směřovat k vyváženému územnímu rozvoji
venkovských oblastí. Opatření napomáhá k posílení rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím aktivit
místních obyvatel.
K naplňování priority 6 (Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech) přispěje
realizací operací místního rozvoje včetně integrovaných a víceodvětvových projektů se zahrnutím
inovativních prvků, vycházejících z místních potřeb a potenciálu. K tomuto se předpokládá vytváření sítí,
partnerství a projektů spolupráce na národní a nadnárodní úrovni. K naplňování průřezových cílů inovací,
životního prostředí a klimatických změn může opatření přispět prostřednictvím individuálních projektů, které se
svým zaměřením budou těchto oblastí týkat. Nicméně cíle konkrétních projektů jsou primárně závislé na
konkrétní místní rozvojové strategii.
Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje budou podporovány aktivity a činnosti
(operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané
danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Místní akční skupina má možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce
vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem je nutnost respektovat podmínky stanovené evropskými
předpisy, zejména stanovené v příslušných článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS podporované aktivity
musí upravit dle cílů jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky nastavené v PRV
nad rámec článků nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy. Například v rámci podopatření
Podpora investic v zemědělských podnicích mohou být přes MAS podporovány i sklady obilovin a olejnin,
zemědělské stroje či nezemědělské subjekty v podopatření Investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
Z EZFRV mohou být v rámci komunitně vedeného místního rozvoje hrazeny projekty, které se týkají
následujících článků Nařízení PRV:














Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)
Investice do zemědělských podniků (čl. 17, odst. 1., písm. a))
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (čl. 17, odst. 1., písm. b))
Lesnická infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Zemědělská infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Pozemkové úpravy (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (čl. 19, odst. 1., písm. b))
Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích (čl. 24, odst. 1., písm. a))
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (čl. 25)
Neproduktivní investice v lesích (čl. 25)
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh (čl. 26)
Sdílení zařízení a zdrojů (čl. 35, odst. 2., písm. c))
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů (čl. 35, odst. 2., písm. d))

V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny budou v rámci čl. 44
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER podporovány projekty spolupráce, které jsou zaměřeny na
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.
V následující tabulce č. 41 je uveden přehled článků Nařízení PRV, které je možné realizovat v rámci CLLD a
jejich vazba na aktivity identifikované v této strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
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Tabulka č. 41: Vazba článků Nařízení PRV na aktivity strategie
Článek Nařízení PRV
Aktivita strategie
Předávání znalostí a informační akce
D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností
pracovníků v zemědělství a lesnictví, vzdělávání a
výzkum pro podnikatele v zemědělství
Investice do zemědělských podniků
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním,
inovacemi aj.
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním,
inovacemi aj.
D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na
místní trhy
D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský
průmysl (zejména potravinářský)
Lesnická infrastruktura
D25 Budování a údržba lesních cest (vč. zajišťování
průjezdnosti)
Zemědělská infrastruktura
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
Pozemkové úpravy
D36 Realizace pozemkových úprav
Podpora investic na založení nebo rozvoj B41 Přestavba a modernizace objektů pro kulturní a
nezemědělských činností
sportovní aktivity
B31 Budování základní turistické infrastruktury
(ubytovací a stravovací zařízení)
C11 Podpora vzniku nových malých podniků a
živností (přednostně v tradičních řemeslných,
stavebních a zpracovatelských oborech, zemědělství a
cestovním ruchu)
C13 Rekonstrukce objektů a modernizace
nezemědělských podniků
C14 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit,
vč. investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností zemědělských subjektů
Zavádění preventivních protipovodňových opatření v D22 Předcházení škodám v lesích a podpora obnovy
lesích
lesů (v případech lesních požárů a přírodních
katastrof)
D34 Podpora protierozních opatření
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
Neproduktivní investice v lesích
D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
Investice do lesnických technologií a zpracování D24 Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na lesnických produktů a jejich uvádění na trh
trh
Sdílení zařízení a zdrojů
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

E22 Spolupráce subjektů ze zemědělství, lesnictví a
potravinářství
C26 Propagace produktů a služeb místních podniků a
podpora regionální značky původu a kvality „Orlické
hory - originální produkt“
E21 Podpora mezisektorové spolupráce obcí, podniků
a NNO vč. koordinace jejich projektů (s libovolnou
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Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

tématikou) a lepší spolupráce zemědělců s obcemi a
místními podnikateli
E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti
cestovního ruchu (Splav, příp. Stolové hory, Mezi
Úpou a Metují aj.) a značení regionálních výrobků
(Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s
vybranými MAS

Zdroj: Program rozvoje venkova, vlastní zpracování
Vzhledem k tomu, že v rámci integrované strategie byla identifikována široká škála aktivit (viz. tabulka č. 41),
které lze podpořit prostřednictvím intervencí z Programu rozvoje venkova, byla i s ohledem na předběžnou
alokaci určenou pro programový rámec PRV místními aktéry provedena selekce jednotlivých aktivit. Výběr
aktivit pro tento programový rámec probíhal prostřednictvím metody ABC a na základě výsledků byly
stanoveny následující priority pro programový rámec PRV, které jsou uvedeny v tabulce č. 42, ve které je
uvedena vazba aktivit identifikovaných ve strategické části SCLLD na vybrané články Nařízení PRV.
S odkazem na výše uvedené by nebylo efektivní, aby MAS prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje realizovala veškeré možné články Nařízení PRV.
Tabulka č. 42: Aktivity podporované v programovém rámci PRV po provedené prioritizaci
Aktivita strategie
Článek Nařízení PRV
C11 Podpora vzniku nových malých podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj
živností (přednostně v tradičních řemeslných, nezemědělských činností
stavebních a zpracovatelských oborech, zemědělství a
cestovním ruchu)
C13
Rekonstrukce
objektů
a
modernizace Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských podniků
nezemědělských činností
C14 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, Podpora investic na založení nebo rozvoj
vč. investic na založení nebo rozvoj nezemědělských nezemědělských činností
činností zemědělských subjektů
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů Investice do zemědělských podniků
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů Zemědělská infrastruktura
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků Investice do zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním,
inovacemi aj.
D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
místní trhy
D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
průmysl (zejména potravinářský)
D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností Předávání znalostí a informační akce
pracovníků v zemědělství a lesnictví, vzdělávání a
výzkum pro podnikatele v zemědělství
D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících Neproduktivní investice v lesích
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
D24 Investice do lesnických technologií a zpracování Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů a jejich uvádění na trh
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh
E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
cestovního ruchu (Splav, příp. Stolové hory, Mezi
Úpou a Metují aj.) a značení regionálních výrobků
(Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
vybranými MAS
Zdroj: místní šetření provedené metodou ABC, vlastní zpracování
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3.7.3.1 Definice Fichí CLLD pro naplnění stanovených cílů

Aby mohly být využity finační prostředky z Programu rozvoje venkova, je nutné definovat konkrétní Fiche
CLLD pro tento programový rámec PRV. Fiche jsou uvedeny dále a obsahují strukturu uvedenou v Metodice
pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Údaje uvedené v rámci definovaných fichí vychází
z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být upřesněna řídícím orgánem, příp. i výzvou.
Konkrétně byly v programovém rámci PRV definovány následující Fiche, na které byla dle předběžné alokace
stanovena celková částka ve výši 19 258 820,- Kč (pro operaci 19.2.1) a 918 870,- Kč (pro operaci 19.3.1),
která byla místní akční skupinou rozdělena následovně:









3.1 Vzdělávací a informační akce – alokace ve výši 158,82 tis. Kč,
3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků – alokace ve výši 5 mil. Kč,
3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů – alokace ve výši 0,8 mil. Kč,
3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností – alokace ve výši 5 mil. Kč,
3.5 Společenský potenciál lesů – alokace ve výši 2,8 mil. Kč,
3.6 Lesnické technologie a produkty – alokace ve výši 3 mil. Kč,
3.7 Polní cesty – alokace ve výši 2,5 mil. Kč,
3.8 Projekty spolupráce (operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny)
– alokace ve výši 918,87 tis. Kč.

Celková alokace vč. dílčích alokací na jednotlivé fiche může být na základě rozhodnutí ŘO či jiných skutečností
změněna. Částky jsou zde uváděny pro lepší přehlednost a představu o jednotlivých podporovaných aktivitách,
jedná se tedy o orientační údaje.
Tabulka č. 43: Fiche 3.1 Vzdělávací a informační akce
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Vzdělávací a informační akce
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 14 Předávání znalostí a informační akce
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností a informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující v
odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími
ve venkovských oblastech.
Tato fiche v souladu s cíli strategie CLLD pomáhá zlepšovat odbornou
úroveň
znalostí
podnikatelských
subjektů
s cílem
posílit
konkurenceschopnost podnikatelských aktivit na venkově.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV přispívá k naplňování Priority 1 Podpora předávání
poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje
znalostní základny ve venkovských oblastech a prioritní oblasti 1C Podpora
celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a
lesnictví.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
V rámci této Fiche budou podporovány činnosti v oblasti odborného
vzdělávání a získávání dovedností, které mohou zahrnovat vzdělávací kurzy
a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné
přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů
středního a vyššího vzdělávání.
Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění
tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a
pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být náklady na
organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo
informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v
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souvislosti s projektem.
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v
Programovém rámci PRV. Vzdělávací a informační akce tedy musí být
zaměřeny na:
 investice do zemědělských podniků,
 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
 podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,
 neproduktivní investice v lesích,
 investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
Definice příjemce dotace:
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a
informační akce.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
 jsou zaměřené na uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření,
 budou zaměřeny na vzdělávání a realizovány pro větší počet
účastníků,
 jsou regionální, efektivní a hospodárné a zohledňují potenciální
rizika,
 mají návaznost na již realizované projekty a využívají aktivačních
metod výuky,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
92301
Počet účastníků vzdělávání*
0
6
15
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
T3
Celkový počet vyškolených účastníků podle
0
3
10
čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací
akce)
Zdroj: vlastní zpracování
*týká se pouze vzdělávacích akcí (nikoliv informačních akcí)
Tabulka č. 44: Fiche 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k modernizaci
zemědělských podniků, což povede k posílení konkurenceschopnosti
místních subjektů podnikajících v oblasti zemědělství.
Podpora v rámci PRV 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.
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Vazba na cíle SCLLD:

Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
Oblasti podpory:
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se
včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy
nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže
být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Definice příjemce dotace:
Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského hospodaření,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
 vytvoří pracovní místa,
 jsou efektivní a hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
 zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
zemědělství, zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření
atd.) a potenciální rizika,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
10
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
1
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 45: Fiche 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Konkurenceschopnost v oblasti zpracování 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 je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU* nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž
výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha
nevztahuje.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá ke zvýšení
konkurenceschopnosti místních subjektů podnikajících v oblasti zpracování
zemědělských produktů, a to zejména pořízením technologií na zpracování
produkce a její prodej.
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Podpora v rámci PRV 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 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 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
Oblasti podpory:
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou
investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících
se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů
rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů
technologie, které obsahují:
 dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o
objemu nejméně 600 litrů,
 speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
 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 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
hospodaření,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
 zvyšují efektivitu technologie a přispívají k zaměstnanosti v
regionu,
 jsou regionální, efektivní a hospodárné a mají návaznost na již
realizované projekty,
 zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, typ produktu,
zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření atd.) a
potenciální rizika,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
2
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Číslo

Název

Indikátory výsledků
Výchozí stav

Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
0

Cílový stav

Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
* Smlouva o fungování včetně Přílohy I je zveřejněna na internetových stránkách http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
94800

Tabulka č. 46: Fiche 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Založení a 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 v rámci této Fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k modernizaci,
rozvoji
či novému vzniku
místních subjektů
podnikajících
v nezemědělských
činnostech.
Fiche
přispívá
ke
zvýšení
konkurenceschopnosti těchto subjektů ve venkovských oblastech.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV 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.
Strategický cíl 3 Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál
regionu a zvyšovat zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
Specifický cíl 3.1 Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky místní
ekonomiky
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Tyto ekonomické činnosti
budou specifikovány v platných Pravidlech. Podporovány budou investice
na založení a rozvoj nezemědělských činností.

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.
Definice příjemce dotace:
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
 rozvíjí ekonomický potenciál regionu,
 vytvoří pracovní místa,
 jsou regionální, efektivní a hospodárné a mají návaznost na již
realizované projekty,
 zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
podnikání, zaměstnanci) a potenciální rizika,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
9
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
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Pracovní místa vytvořená v rámci
0
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
*Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace94800

(r. 2018)
0

2

Tabulka č. 47: Fiche 3.5 Společenský potenciál lesů
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Společenský potenciál lesů
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora v rámci PRV 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 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit
investice do lesní produkce
Oblasti podpory:
Způsobilé pro podporu v rámci této Fiche 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 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 pozitivně ovlivňují ovzduší a klima,
 jsou realizovány na větší ploše,
 jsou efektivní a hospodárné, mají návaznost na již realizované
projekty a zohledňují potenciální rizika,
 jsou realizované v lesích s určitou převažující funkcí,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
2
5
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93001

Celková plocha (ha)

0
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka č. 48: Fiche 3.6 Lesnické technologie a produkty
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Lesnické technologie a produkty
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:
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k péči o
obnovu lesů, zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů hospodařících
v lesích a dřevozpracujících provozoven a podporuje uplatnění moderních a
k přírodě šetrných metod lesního hospodaření.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV 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.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit investice do
lesní produkce
Podpora je prostřednictvím této Fiche 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.

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy
- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
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.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferovány budou projekty, které:
 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod lesního
hospodaření,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
 přispívají k zaměstnanosti v regionu,
 jsou efektivní, hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
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zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
podnikání, zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření atd.)
a potenciální rizika,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
6
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
0
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 49: Fiche 3.7 Polní cesty
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Identifikace Fiche
Polní cesty
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu
k zemědělské půdě.
Díky lepšímu přístupu k zemědělské půdě dojde k posílení
konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů ve venkovských
oblastech.
Podpora v rámci PRV 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.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s
rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území,
kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.
Obec nebo zemědělský podnikatel.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferovány budou projekty, které:
 zlepšují přístup k zemědělské půdě a zvyšují konkurenceschopnost,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 zohledňují specifika budované infrastruktury (typ cesty a její
využití, protierozní funkce atd.) a potenciální rizika,
 jsou efektivní a hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
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(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
3
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 50: Fiche 3.8 Projekty spolupráce
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Projekty spolupráce
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Tato Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které 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 5 Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a
místních organizací v regionu i se subjekty mimo region
5.2 Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci subjektů uvnitř a mimo
region
Oblasti podpory:
V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími
tématy:


podpora lokální ekonomiky, tradic a řemesel v rámci rozvoje
regionální značky ,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ a
propagace tradičních řemesel,
 podpora výměny zkušeností a předávání poznatků.
Tato témata jsou v souladu se schválenou SCLLD.
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační,
vzdělávací a volnočasové) a jako hmotné a nehmotné investice včetně
stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje (budou-li pro
projekt relevantní):




Definice příjemce dotace:

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
investice související se vzdělávacími aktivitami,
investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice
mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu
lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
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.
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Výše způsobilých výdajů:

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferenční kritéria pro operaci 19.3.1 MAS nemusí uvádět, tato kritéria
jsou stanovena centrálně z MZe.
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Výchozí stav
Cílový stav
92501
Celkové veřejné výdaje
EUR
0
33 972
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
3.7.3.2 Principy pro určení preferenčních kritérií MAS pro výběr projektů v programovém rámci PRV

Účelem preferenčních kritérií je vybrat k financování kvalitní projekty, které splňují stanovené cíle a jejichž
výsledky povedou k naplňování SCLLD a socioekonomickým přínosům v rámci regionu. Konkrétní preferenční
kritéria pro výběr projektů budou uváděna až ve výzvě MAS, kterou schvaluje ŘO. Tato část obsahuje
principy, které definují, jak budou zaměřena preferenční kritéria ve výzvě MAS.
U každého preferenčního kritéria by měla být uvedena jeho charakteristika a počet bodů, kterých je možné
dosáhnout v případě splnění daného kritéria. Zároveň musí být jasně uvedeno, na základě jakých dokumentů
bude bodování provedeno. Preferenční kritéria musí být srozumitelná a musí zajistit jednoznačnou
interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj
informací). Nesmí přitom docházet k překryvům jednotlivých kritérií.
Otázkou je využití tzv. subjektivních kritérií, která mohou na jedné straně působit sporně, ale na druhé straně
mohou přispět k výběru přínosnějšího projektu pro dané území. Svůj přínos může například přinést preferenční
kritérium „společenský přínos projektu“, kdy hodnotitelé berou v potaz socioekonomický přínos projektu pro
region (kolik osob bude projekt využívat, zda již podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
výstupů projektu, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy dlouhodobě udrženy). Z toho
vyplývá, že určité subjektivní kritérium by v hodnocení mohlo mít svoji váhu, ale na druhé straně je třeba
stanovit, jakými otázkami bude kritérium hodnoceno, a toto hodnocení je nutné slovně popsat tak, aby byla
vyloučena netransparentnost rozhodnutí hodnotitele k výběru projektu.
Počet preferenčních kritérií je vhodné z důvodu možného zvyšování náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů limitovat. Široké spektrum preferenčních kritérií by mohlo přinést zmatky a nejednotnost při bodovém
hodnocení projektů, čímž by mohla být narušena transparentnost tohoto náročného procesu.
Na základě předchozích zkušeností a s ohledem na uváděné příklady dobré praxe je možné zdůraznit několik
základních principů, které by měly být při tvorbě preferenčních kritérií obecně dodrženy. Jedná se o níže
uvedené principy:








Důsledně projednat podobu preferenčních kritérií a do těchto jednání zapojit vícero subjektů.
Preferenční kritéria pro výběr projektů vymezuje Programový výbor a jejich konečnou podobu
schvaluje Valná hromada.
Každé preferenční kritérium musí být jednoznačně vymezeno – musí být srozumitelné a zajišťovat
jednoznačnou interpretaci obsahu, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho
(zdroj informací). Žadatelům je třeba zveřejnit podklady pro hodnocení tak, aby byla zajištěna jeho
jednoznačná interpretace a transparentnost při vyhodnocování.
Limitovat počet preferenčních kritérií z důvodu zvýšení náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů. S největší opatrností volit subjektivní kritéria, přičemž slovně zdůvodněno by mělo být
každé z nich.
Preferenční kritéria musí mít vazbu na stanovené indikátory a cíle uvedené v SCLLD a na principy
metody Leader.
Zvolit taková preferenční kritéria, která generují maximum socioekonomických přínosů a zároveň
splňují kritéria hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, potřebnosti, proveditelnosti a návaznosti na
vyšší strategické a koncepční dokumenty.
Je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. prostřednictvím nastavením škál nebo
vymezením postupu hodnocení) a zabránit duplicitám a překrývání kritérií, což znamená, že tentýž
aspekt projektu by neměl být hodnocen dvakrát či vícekrát. Překrývání nastává tehdy, jestliže určité
kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium.
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S ohledem na výše uvedené je možné uvést, jak budou preferenční kritéria v rámci SCLLD zaměřena. Tato
kritéria by v sobě měla odrážet především provázanost na stanovené indikátory a naplňování stanovených
cílů a zároveň by měla respektovat principy metody Leader.
3.7.3.3 Grafické znázornění struktury programového rámce Programu rozvoje venkova vč.
schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec Programu rozvoje venkova

Následující obrázek č. 9 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce Programu rozvoje venkova
včetně schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně
vedeného místního rozvoje.
Obrázek č. 9: Programový rámec Programu rozvoje venkova vč. vazeb na opatření mimo programový
rámec

Zdroj: vlastní zpracování
V programovém rámci Programu rozvoje venkova má fiche 3.1 Vzdělávací a informační akce vazbu na fiche 3.2
Konkurenceschopnost zemědělských podniků, 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských
produktů, 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností a 3.6 Lesnické technologie a produkty, neboť podpora
v rámci této fiche je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a
informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Fiche 3.2
je zaměřená na podporu zemědělského podnikání a má úzkou vazbu na fichi 3.3, která zahrnuje podporu
hmotných a nehmotných investic týkajících se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
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Fiche 3.2 má návaznost i na fichi 3.7 Polní cesty, neboť vhodná infrastruktura může napomoci zvýšit
konkurenceschopnost místních zemědělských podniků. Fiche 3.8 Projekty spolupráce v sobě zahrnuje
podporu projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami a má vazbu na fiche 3.3 a 3.4 Založení a rozvoj
nezemědělských činností, neboť očekávaným tématem projektů spolupráce by mělo být regionální značení
místních výrobků.
3.7.4 Integrovaný přístup napříč programovými rámci
Následující tabulka č. 51 znázorňuje integrační vazbu mezi jednotlivými opatřeními či fichemi, které jsou
obsaženy v programových rámcích. V předchozím textu byl uveden a znázorněn popis vazeb mezi opatřeními,
resp. fichemi konkrétních programových rámců. Důležitá je ale zároveň i vazba mezi jednotlivými
programovými rámci navzájem, čemuž se věnuje tento oddíl.
Silná integrační vazba existuje mezi opatřením IROP 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání, ze
kterého budou pořízeny objekty, zařízení či vybavení a opatřením OP Zaměstnanost 2.3 Sociální podnikání, ze
kterého bude financován provoz, resp. navazující aktivity. Vzhledem k tomu, že v rámci prioritizace nebude přes
nástroj CLLD podporována infrastruktura pro sociální služby, není v této SCLLD identifikována silná integrační
vazba aktivit z IROP a OP Zaměstnanost týkající se sociálních služeb a sociálního začleňování. MAS
předpokládá, že tato infrastruktura bude pořízena v rámci individuálních projektů jednotlivých žadatelů přímo
přes IROP.
Integrační vazbu má opatření IROP 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava, které je zaměřeno na zlepšení
bezpečnosti silničního provozu a podporu cyklodopravy s cílem zajistit dopravu do zaměstnání, škol a za
službami. Proto má toto opatření integrační vazbu na další opatření, která jsou zaměřena na podporu podnikání a
zaměstnanosti (opatření OP Zaměstnanost 2.2, 2.3), služeb (opatření OP Zaměstnanost 2.1, 2.4) či vzdělávání
(fiche PRV 3.1). Infrastruktura pro cyklodopravu by dále měla mít návaznost na řešení dopravy v území, proto
zde existuje integrační vazba na fichi PRV 3.7, v rámci které bude podporována zemědělská infrastruktura.
Důležité je i propojení na neproduktivní investice v lesích podporované fichí 3.5.
Opatření IROP 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání má integrační vazbu na opatření OP
Zaměstnanost 2.2, neboť toto opatření je zaměřeno na podporu zaměstnanosti v regionu prostřednictvím různých
forem.
Opatření IROP 1.4 Infrastruktura pro vzdělávání podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí pro účely sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Z tohoto důvodu má toto opatření integrační vazbu na opatření
podporovaná prostřednictvím programového rámce OP Zaměstnanost (2.2, 2.3 a 2.4). Existuje zde i integrační
vazba mezi fichí PRV 3.1, byť tematické zaměření není zcela shodné.
Opatření OP Zaměstnanost 2.2 Zaměstnanost má integrační vazbu na fiche PRV 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 a 3.8, neboť
v rámci tohoto opatření je financován provoz či návazné aktivity, zatímco prostřednictvím fichí jsou
podporovány investice do infrastruktury určené pro podnikání, a to včetně pořízení strojů či vybavení.
Opatření OP Zaměstnanost 2.2 zároveň podporuje zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Z tohoto důvodu zde existuje
integrační vazba na fiche PRV 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 a 3.8, které se ve většině případů zaměřují na podporu
podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých podniků. Je důležité, aby jednotlivé podniky
disponovaly personálem, který bude mít pro své pracovní uplatnění alespoň částečné odborné vzdělání.
Opatření OP Zaměstnanost 2.3 má vazbu na fichi PRV 3.4, neboť jejich prostřednictvím je podporován rozvoj
podnikání v území. Opatření 2.4 Prorodinná opatření OP Zaměstanost je zaměřeno na zajištění péče o děti
v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání a podporuje sladění rodinného a pracovního života rodičů. Z tohoto
důvodu zde existuje vazba na fiche PRV 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6, neboť aby bylo možné podnikat, je nutné zajistit
služby pro svoji rodinu.
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Tabulka č. 51: Znázornění integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Opatření CLLD IROP
1.1
1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava

Opatření CLLD OP
Zaměstnanost
2.1
2.2
2.3
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Fiche Programu rozvoje venkova

1.2

1.3

1.4

1.5

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

x

xx

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

x

xx

x

x

xx

xx

xx

x

xx

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení
rizik a katastrof

x

1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání

xx

x

1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání

xx

x

xx

1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví

x

x

x

x

2.1 Sociální služby a sociální začleňování

xx

x

x

x

x

2.2 Zaměstnanost

xx

x

xx

xx

x

xx

2.3 Sociální podnikání

xx

x

xxx

xx

x

xx

xx

2.4 Prorodinná opatření

xx

x

x

xx

x

x

xx

xx

3.1 Vzdělávací a informační akce

xx

x

x

xx

x

x

xx

x

x

3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování
zemědělských produktů

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

xx

3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

x

x

3.5 Společenský potenciál lesů

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6 Lesnické technologie a produkty

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

x

x

x

x

3.7 Polní cesty

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

3.8 Projekty spolupráce

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

xx

x

x

Zdroj: vlastní zpracování

x
x

Vysvětlivky: xxx = silná integrační vazby, xx = integrační vazby, x = bez zásadního propojení
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3.8 Vazba na horizontální témata
Horizontální témata byla definována Evropskou komisí a průřezově zasahují do všech oblastí
socioekonomického rozvoje. Proto je nutné je chápat jako jeden z cílů integrované strategie a z tohoto důvodu
byla při zpracování SCLLD horizontální témata zohledněna a respektována. Konkrétně se jedná o:




problematiku podpory rovnosti mezi muži a ženami,
nediskriminaci,
udržitelný rozvoj.

Problematika rovných příležitostí a zákaz diskriminace jsou základními demokratickými zásadami v sociálním i
profesionálním rozvoji. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy,
etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. V souhrnu lze říci,
že se téma rovných příležitostí vztahuje na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Rovné
příležitosti lze zohlednit v každém projektu (např. zaměstnávání pracovníků či zohlednění potřeb cílových
skupin) a je nutné je zohledňovat zejména tam, kde hrozí nebezpečí, že by realizace projektu či aktivity s ním
spojené mohly mít negativní dopad na nějakou skupinu obyvatelstva.
Podíváme-li se na tuto oblast konkrétněji, tak zjistíme, že horizontální principy pro oblast nediskriminace a
rovných příležitostí budou v kladné míře ovlivněny např. projekty zaměřenými na podporu sociálního
podnikání (aktivita C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění sociálních inovací),
v rámci kterých bude podporováno začleňování znevýhodněných cílových skupin v rámci trhu práce. V rámci
sociálního začleňování budou tyto principy naplňovány i prostřednictvím opatření 2.3.1 Zdravotní a sociální
služby vč. zajištění služeb péče o děti s cílem zapojit či udržet rodiče s malými dětmi na trhu práce. V rámci
opatření 2.2.1 Vzdělávání bude s ohledem na soulad nabídky a poptávky na regionálním trhu práce
podporováno posilování klíčových kompetencí osob zapojených do vzdělávání vč. sociální inkluze.
Na oblast rovných příležitostí mužů a žen jsou zaměřena např. opatření 3.2.1 Podpora nových a udržení
stávajících pracovních míst, opatření 3.2.2 Profesní vzdělávání či opatření 2.3.1 Zdravotní a sociální služby.
Jedná se o opatření, která mohou být financována zejména z Operačního programu Zaměstnanost a která mají
pozitivní dopad na tuto oblast.
Udržitelný rozvoj, který je odbornou veřejností chápán ve třech dimenzích – sociální, ekonomické a
environmentální, je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s
plnohodnotným zachováním životního prostředí. SCLLD zohledňuje udržitelný rozvoj a podporu kvalitního
životního prostředí.
Udržitelný rozvoj bude naplňován např. prostřednictvím realizace opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura,
v rámci kterého budou podporovány ekologicky šetrné formy dopravy, nebo v rámci podpory sociálního
podnikání, které v sobě zahrnuje princip environmentálního prospěchu.
V žádném případě nebudou prostřednictvím CLLD podporovány projekty, které vykazují negativní vliv
na výše uvedená horizontální témata. Projekty podpořené prostřednictvím programového rámce financovaného
z OP Zaměstnanost musí vykazovat pozitivní vliv na problematiku rovných příležitostí a zákazu diskriminace.
Horizontální témata jsou zohledněna v rámci principů pro stanovení preferenčních kritérií.
V případě Programu rozvoje venkova byla posuzována specifická témata programu:




klima,
inovace,
životní prostředí.

Problematice změny klimatu, jejímu zmírňování a přizpůsobování se této změně se věnují opatření zaměřená na
zadržování vody v krajině, půdní erozi, efektivní využívání energie v zemědělství a při zpracování zemědělských
produktů, řešení kalamitních situací v lesích, preventivní opatření v lesích a uchování a vázání uhlíku v
zemědělských a lesních půdách. Znalosti zaměřené na ochranu klimatu budou šířeny v rámci odborného
vzdělávání. Jedná se např. o opatření 4.3.1 Péče o krajinu, 4.1.1 Podpora zemědělství a 4.1.3 Podpora lesnictví.
V rozvoji inovací v zemědělství, potravinářství a lesnictví je potenciál, kterému ale brání špatný přenos znalostí
či chybějící systematické sledování potřeb inovací a znalostí. Proto SCLLD obsahuje aktivity zaměřené na
odborné vzdělávání a získávání dovedností pracovníků v zemědělství a lesnictví a vzdělávání a výzkum pro
podnikatele v zemědělství (aktivita D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností pracovníků v zemědělství a
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lesnictví, vzdělávání a výzkum pro podnikatele v zemědělství). Dále bude zohledněna podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh (opatření 4.1.1 Podpora zemědělství) a možnosti více rozvíjet inovace přináší samotný princip
partnerství v místních akčních skupinách.
Ochrana životního prostředí bude realizována skrze aktivity, které jsou na ochranu a zachování životního
prostředí přímo zaměřeny a dále skrze intervence, které životní prostředí mohou ovlivňovat nepřímo. Většina
aktivit přímo zaměřených na ochranu životního prostředí nebude podporována prostřednictvím programového
rámce PRV, neboť tyto aktivity nelze do daného rámce zahrnout. Přímo se ochrany životního prostředí dotknou
pouze oblasti zaměřené na hospodaření v lesích (zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
preventivní ochrana porostů a obnova poškozených lesů po kalamitách, zlepšování odolnosti a ekologické
hodnoty lesů – opatření 4.1.2 Podpora lesnictví). Nepřímé příspěvky k ochraně životního prostředí budou mít
např. investice do lesnické infrastruktury (např. povedou-li k zachování nebo zvýšení retenční schopnosti území,
omezení vzniku soustředěného odtoku a eroze i k zohlednění významu dosud nefragmentovaných celků). Z části
mohou přispět některé projekty zaměřené na technologie a stavby v živočišné a rostlinné výrobě, jejichž
výsledkem může být mj. snižování energetických výdajů, zvyšování efektivnosti výrobních zařízení a snižování
vypouštění emisí (opatření 4.1.1 Podpora zemědělství). Důležité je zvyšování povědomí o postupech
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich aplikace v praxi, což bude realizováno prostřednictvím
vzdělávání. Žádoucí je podpořit ty projekty, které (kromě svého primárního zaměření a účelu) budou mít kladné
dopady na životní prostředí.
3.8.1 Vazba na horizontální témata v programových rámcích
V programových rámcích byla definována možná témata projektů jednotlivých opatření CLLD, resp. fichí pro
Program rozvoje venkova. Na základě identifikace těchto možností danými ESI fondy uvádíme stručný přehled
vazby horizontálních témat na jednotlivé programové rámce:
Programový rámec IROP
V programovém rámci IROP nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly jednotlivá
horizontální témata. Žadatelé budou povinni při realizaci svých projektů zajistit přinejmenším neutrální vliv na
horizontální principy. Na oblast udržitelného rozvoje je navázáno opatření CLLD 1.2 Zajištění připravenosti
složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof, které je zaměřeno na podporu investic k řešení specifických rizik,
zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoje systémů pro zvládání katastrof (podpora Integrovaného
záchranného systému v ČR). K naplňování tohoto principu přispívá i opatření CLLD 1.1Bezpečnější a
ekologičtější doprava, které se zaměřuje na šetrné formy dopravy (cyklodopravu).
Oblast rovných příležitostí a zákazu diskriminace bude zohledněna v projektech podpořených v rámci opatření
CLLD 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání, které podporuje začlenění osob sociálně vyloučených
nebo sociálním vyloučením ohrožených. V rámci opatření CLLD 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání bude
brán zřetel na bezbariérovost pro zdravotně postižené a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V opatření
CLLD 1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví bude zohledněna bezbariérovost pro návštěvníky kulturních
památek. Oblast rovnosti žen a mužů nebude přímo navázána na projekty podpořené v tomto programovém
rámci.
Programový rámec OP Zaměstnanost
Vazba horizontálních témat na jednotlivá opatření je detailněji uvedena u jednotlivých opatření CLLD
uvedených v tomto programovém rámci akčního plánu strategie. V rámci OP Zaměstnanost je v Obecných
pravidlech jasně deklarováno, že žádný z podpořených projektů nesmí mít negativní vliv na rovné příležitosti
žen a mužů a ani nesmí být svou povahou diskriminační. To se promítá do preferenčních kritérií, neboť i místní
akční skupina má v rámci stanovených principů pro tvorbu preferenčních kritérií uvedený princip, který
zohledňuje to, jak projekty přispívají k naplňování horizontálních témat. V rámci udržitelného rozvoje se
očekávají projekty s neutrálním vlivem, přičemž je zřejmé, že nesmí být podpořen projekt s negativním vlivem.
Programový rámec PRV
V oblasti intervencí z programového rámce PRV budou jednotlivé fiche nediskriminační, tzn. budou zachovávat
rovný přístup k mužům i ženám i zdravotně postiženým. K problematice změny klimatu budou mít vazbu
projekty podpořené z fichí 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků, 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti
zpracování zemědělských produktů a 3.6 Lesnické technologie a produkty, neboť ty budou v souladu se
strategickým cílem 4 strategie CLLD zaměřeny na podporu uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na přírodu a krajinu. Znalosti zaměřené
na ochranu klimatu budou šířeny v rámci fiche 3.1 Vzdělávání a informační akce.
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Oblasti inovací se MAS věnuje prostřednictvím stanovených principů pro tvorbu preferenčních kritérií, neboť
místní akční skupina bude zvýhodňovat inovativní projekty. V rámci fiche 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti
zpracování zemědělských produktů bude zohledněna podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, přičemž inovace
budou podporovány ve všech zvolených fichích.
V rámci fichí uvedených v programovém rámci PRV se životního prostředí budou dotýkat většinou nepřímé
příspěvky. Jedná se např. o podporu k přírodě šetrných metod zemědělského a lesního hospodaření při snižování
negativního působení na přírodu a krajinu prostřednictvím fichí 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských
podniků a 3.6 Lesnické technologie a produkty.
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atd. – a tak dále
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č. – číslo
čl. – článek
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
ČVUT Praha – České vysoké učení technické v Praze
DSO – dobrovolný svazek obcí
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
ESF – Evropský sociální fond
ESI fondy – Evropské strukturální a investiční fondy
EU – Evropská unie
EUR – euro
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ha – hektar
HPH – hrubá přidaná hodnota
CHKO – chráněná krajinná oblast
IPRÚ – integrovaný plán rozvoje území
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI – integrované teritoriální investice
kap. – kapitol
Kč – koruna česká
KHK – Královéhradecký kraj
km. – kilometr
kvalif. - kvalifikace
m2 – metr čtvereční
m3 – metr krychlový
MAS – místní akční skupina
MAS Pv – Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Mb/s – megabyte za sekundu
mil. – milion
MK – Ministerstvo kultury
mld. - miliarda
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MO – Ministerstvo obrany
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MSP – malý a střední podnik
MŠ – mateřská škola
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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MZ – Ministerstvo zdravotnictví
MZe – Ministerstvo zemědělství
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
např. – například
NČI – Národní číselník indikátorů
N. Město – Nové Město nad Metují
NNO – nestátní nezisková organizace
Nové Město n. M. – Nové Město nad Metují
Nové Město n. Met. – Nové Město nad Metují
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PRV – Program rozvoje venkova
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SC – specifický cíl
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SVP – speciální vzdělávací potřeby
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ZŠ – základní škola
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