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3. STRATEGICKÁ ČÁST
Následující kapitola byla zpracována na základě výstupů z analytické části dokumentu.
Kapitola shrnuje strategickou vizi, obsahující základní představu žádoucího, budoucího,
cílového stavu rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu včetně principů, které aktéři v
území přijmou a podle kterých se budou při rozvoji území řídit. Následuje část věnovaná
strategickým cílům, vytvořených z hlavních závěrů analytické části, vedoucí k naplnění vize.
Splnění strategických cílů bude dosahováno prostřednictvím plnění uvedených specifických
cílů a opatření. Indikátory jednotlivých cílů slouží k možnosti evaluace dosahování cílů tak,
aby byly zřejmé jasné měřitelné výsledky a výstupy. Kapitola pokračuje částmi věnovaným
integrovaným a inovativním rysům strategie, znázorněním vazeb strategie na jiné strategické
dokumenty platné v území a končí akčním plánem obsahujícím programové rámce.
3.1 MISE, VIZE A KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE
MISE / ÚČEL ROZVOJE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
Účel rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu:
<0000>

Zvýšení kvality života obyvatel

<0000>

Posílení vazeb obyvatel k regionu

<0000>

Zvýšení identity regionu a jeho hodnoty

Principy rozvoje:
<0000>

Udržitelný a zdravý rozvoj území, šetrný přístup k životnímu prostředí

<0000>

Respektování potřeb všech skupin obyvatel

<0000>

Partnerství, komunikace, otevřenost

<0000>

Udržování, rozvíjení a vytváření místních tradic

VIZE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU V ROCE 2024
Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024:
<0000>

svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří tradice,

<0000>

s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým životním
prostředím,

<0000>

s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se opírá především
o malé a střední podnikání, místní zemědělství vč. vinařství,

<0000>

region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,
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<0000>

region s rozvinutým cestovním ruchem; využívajícím přednosti vinařství, hodnotné
krajiny, historie, památek a kulturních tradic; nabízející turistům nevšední zážitky i
kvalitní služby; místo, kam se turisté rádi vracejí,

<0000>

příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin obyvatel,

<0000>

region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, kulturu, sport a
rekreaci,

<0000>

region, kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj,

<0000>

region, který neztrácí své obyvatele,

<0000>

region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá spolupráce mezi
sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce.

Klíčové oblasti rozvoje
Pro strategii rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byly stanoveny tyto klíčové
oblasti rozvoje:
1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí
2. Podnikání nezemědělské povahy – průmysl a výroba, služby, obchod, cestovní ruch,
zaměstnanost, výzkum, vývoj a inovace
3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, výstavby,
urbanismu, veřejných prostranství
4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace
5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví
6. Koordinace, spolupráce, informovanost aktérů v území a práce s veřejností jako
průřezová oblast
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Obrázek: struktura strategické části:
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3.2 STRATEGICKÉ CÍLE, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Strategické cíle v následující kapitole jsou zformulovány na základě závěrů z analytické části a
také tak, aby docházelo k naplňování stanovené vize. Splnění strategického cíle může být
dosaženo jen splněním specifických cílů strategie, které se skládají z jednotlivých opatření.
Ve strategii jsou rozlišovány dva typy opatření: Opatření CLLD, které se vyznačuje
financovatelností z operačních programů pomocí CLLD a opatření ostatní. Obsahově je tedy
strategická část také širším okruhem témat, než je oblast podporovaná pomocí CLLD.
Opatření nespadající do CLLD budou realizována individuálními projekty MAS nebo projekty
subjektů z území v souladu s vizí MAS.
3.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategické cíle
C.1.1 Zajistit racionální rozvoj zemědělské výroby a vinařství, udržet zaměstnanost
v zemědělství
C.1.2 Ochrana a péče o přírodu, krajinu a šetrné životní prostředí
Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

In. 1. 1

Počet projektů podpory zemědělské
In. MAS výroby a vinařství
projekt

0

4

10

In. 1. 2

Počet projektů orientovaných na
In. MAS přírodu, krajinu a životní prostředí

0

5

15

Číslo In. ID

Název indikátoru

Jednotka

projekt

Podoblasti:
1.1 Zemědělství a vinařství
1.2 Příroda, krajina a životní prostředí
Specifické cíle
1.1 Zemědělství vinařství
C.1.1.1 podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků,
obnova původní zemědělské produkce, vinařství
C.1.1.2 podpora vzniku nových odbytišť, začlenění do potravinářských řetězců, zvýšení
soběstačnosti regionu při zásobování potravinami
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Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

In.1.1.1

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

2

5

In.1.1.2

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

2

5

In.1.1.1

Pracovní místa vytvořená v rámci
94800 podpořených projektů (Leader)

pracovní
místo

0

0

2

In.1.1.2

Pracovní místa vytvořená v rámci
94800 podpořených projektů (Leader)

pracovní
místo

0

1

2

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

1.2 Příroda, krajina a životní prostředí
C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav
C.1.2.2 podpora protipovodňových a protierozních opatření
C.1.2.3 zajištění vyšší ochrany, budování a funkčnosti prvků ÚSES, životního prostředí
C.1.2.4 zkvalitnění environmentálního prostředí, zvýšení povědomí o environmentálním
prostředí
Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

In.1.2.1

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

1

4

In.1.2.2

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

1

2

In.1.2.3

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

1

2

Počet projektů zaměřených na
In.1.2.4 260800NČI zlepšování stavu přírody a krajiny

projekt

0

0

2

Počet projektů v oblasti
In.1.2.4 060100NČI environmentálního vzdělávání

projekt

0

2

4

Počet projektů zaměřených na
In.1.2.4 220100NČI nakládání s odpady

projekt

0

0

1

Číslo In. ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:
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Indikátor výsledku:
In.1.2.1

Pracovní místa vytvořená v rámci
94800 podpořených projektů (Leader)

pracovní
místo

0

0

0

In.1.2.1

94302 Celková délka lesních cest

km

0

1

2

In.1.2.1

Celková délka cest zajišťující
zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny a její
94301 diverzifikaci (km)

km

0

0

1

počet
opatření

0

1

3

In.1.2.2 In.1.2.2.1

Počet protierozních a
protipovodňových opatření

Opatření
1.1 Zemědělství vinařství
O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost
O.1.1.1.2

podpora zpracování lokálních výpěstků, krajových specialit

O.1.1.1.3* podpora výměny zkušeností
O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů, obnova původních odrůd, tradičních plodin

O.1.1.2.1

podpora farmářské produkce (ovocnářství, zelinářství, chovatelství, včelařství
atd.), podpora prodeje ze dvora, regionální trhy, jarmarky, podpora prodeje
místních produktů

1.2 Příroda, krajina a životní prostředí
O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav
O.1.2.1.2

podpora systémového zatravňování, zalesňování

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a lesních cest, přístup k lesní půdě
O.1.2.1.4

podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny

O.1.2.1.5

rozšíření vodních ploch v krajině (vodní nádrže, rybníky, mokřady)

O.1.2.2.1* budování funkčních protierozních a protipovodňových bariér
O.1.2.2.2

podpora úpravy vodních toků, zprůchodňování, čištění vodních toků (stabilní
vodní režim krajiny)

O.1.2.2.3* posílení přirozené retenční schopnosti krajiny
O.1.2.2.4

mapování záplavových oblastí

O.1.2.3.1* podpora ochrany původních druhů živočichů a rostlin; chránit a obnovovat
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biotopy; chránit stávající a zakládat nové biokoridory; zakládat nové přírodní
rezervace a zajistit adekvátní péči o stávající; využívat vhodně prostředků
zelené infrastruktury k zachování a rozvíjení zdravých ekosystémů
O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES a jejich spojení s prvky a stezkami v krajině
O.1.2.4.1

zlepšit nakládání s odpady; snižování podílu směsných odpadů (rozšíření a
vznik nových sběrných dvorů, rekultivace skládek)

O.1.2.4.2*

systematické vzdělávaní, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního
prostředí, ekologie

O.1.2.4.3

podpora odstraňování znečištění v přírodě - vzduch, voda, půda - (odstranění
černých skládek a zamezení vzniku nových)

O.1.2.4.4

podpora změny způsobu hospodaření v krajině vedoucí ke zlepšení stavu
krajiny

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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3.2.2 KLÍČOVÁ OBLAST 2: PODNIKÁNÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY – PRŮMYSL A
VÝROBA, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, VÝZKUM, VÝVOJ
A INOVACE
Strategické cíle
C.2.1 Posílení konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů na venkově, podpora
podnikání, rozvoj nových a zachování tradičních služeb v území
C.2.2 Zefektivnění a rozvoj cestovního ruchu v území
C.2.3 Podpora zaměstnanosti a spolupráce na regionálním trhu práce

Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In. 2. 1

Počet projektů podpory podnikání,
In. MAS zkvalitnění služeb a obchodů

projekt

0

5

13

In. 2.2

In. MAS Počet projektů rozvoje cestovního ruchu

projekt

0

4

7

In. 2.3

In. MAS Počet projektů podpory zaměstnanosti

projekt

0

3

8

Číslo In. ID

Název indikátoru

Podoblasti:
2.1 Podpora podnikání, zkvalitnění služeb a obchodu
2.2 Rozvoj cestovního ruchu
2.3 Podpora zaměstnanosti
Specifické cíle
2.1 Podpora podnikání, zkvalitnění služeb a obchodu
C.2.1.1 podpora podnikání malých podniků a mikropodniků
C.2.1.2 podpora rozšiřování a budování průmyslových zón
C.2.1.3 podpora tradičních řemesel a tradičních služeb v území

Číslo In. ID

Název indikátoru

Výchozí Mid
Jednotka hodnota term

Cílová
hodnota

příjemce

0

5

10

projekt

0

0

1

Indikátor výstupu:
In.2.1.1

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

In.2.1.2 382120NČI Počet podpořených projektů pro
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rozvoj infrastruktury pro podnikání

In.2.1.3 In. MAS

Počet projektů podpory tradičních
řemesel a služeb

projekt

0

1

2

pracovní
místo

0

0

1

nová
technolo
gie

0

2

5

Indikátor výsledku:
Pracovní místa vytvořená v rámci
94800 podpořených projektů (Leader)

In.2.1.1

In.2.1.2 In.2.1.1.2

Počet nových technologií v sektoru
nezemědělského podnikání

2.2 Rozvoj cestovního ruchu
C.2.2.1 podpora a rozvoj podnikatelských subjektů v návaznosti na venkovskou turistiku
C.2.2.2 podpora infrastruktury pro cestovní ruch

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

Indikátor výstupu:
In.2.2.1

Počet podpořených zemědělských
93701 podniků/příjemců

příjemce

0

3

5

In.2.2.2

92702 Počet podpořených operací (akcí)

akce

0

1

2

In.2.2.2

93001 Celková plocha (ha)

ha

0

0

1

pracovní
místo

0

0

1

Počet nově vybudovaných atraktivit v
In.2.2.1.3 území
atraktivita 0

1

3

Indikátor výsledku:
Pracovní místa vytvořená v rámci
94800 podpořených projektů (Leader)

In.2.2.1
In.2.2.2

2.3 Podpora zaměstnanosti
C.2.3.1 podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Výchozí Mid
Jednotka hodnota term

Cílová
hodnota

příjemce

2

Indikátor výstupu:
In.2.3.1

10000 Počet podniků pobírajících podporu

14

0

1

In.2.3.1

Počet nových podniků, které
10105 dostávají podporu

příjemce

0

x

2

In.2.3.1

Zvýšení zaměstnanosti v
10400 podporovaných podnicích

úvazek

0

x

16

In.2.3.1

10102 Počet podniků pobírajících granty

příjemce

0

x

2

In.2.3.1

Soukromé investice odpovídající
10300 veřejné podpoře podniků (granty)

Eura

0

x

11483

Zvýšení zaměstnanosti v
10403 podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE

0

x

10

In.2.3.1

Počet sociálních podniků vzniklých
10213 díky podpoře

příjemce

0

x

1

In.2.3.1

60000 Celkový počet účastníků

příjemce

0

x

3

In.2.3.1

60000 Celkový počet účastníků

příjemce

0

x

30

In.2.3.1

Míra nezaměstnanosti osob s
10411 nejnižším vzděláním

%

28,5

x

22

In.2.3.1

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře, které fungují i po
10211 ukončení podpory

příjemce

0

x

1

In.2.3.1

Účastníci zaměstnaní po ukončení své
62700 účasti, včetně OSVČ
účastník

0

x

3

In.2.3.1

Účastníci zaměstnaní na 6 měsíců po
62900 ukončení své účasti, včetně OSVČ

účastník

0

x

5

In.2.3.1

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
62600 ukončení své účasti

účastník

0

x

8

In.2.3.1

Znevýhodnění účastníci, kteří po
ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
62800 zaměstnaní, a to i OSVČ

účastník

0

x

2

In.2.3.1

Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
63100 účasti, včetně OSVČ
účastník

0

x

2

In.2.3.1

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

0

x

1

In.2.3.1

Indikátor výsledku:
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účastník

Opatření
2.1 Podpora podnikání, zkvalitnění služeb a obchodu
O.2.1.1.1*

podpora vzniku regionálních trhů zaměstnanosti, sdružování podnikatelů,
výrobců

O.2.1.1.2*

zajištění technologií a materiálně technického zázemí, investice pro
konkurenceschopnost

O.2.1.1.3* společná propagace a marketing
O.2.1.1.4* podpora řetězení služeb a odbyt lokálních produktů
O.2.1.1.5* využívání venkovských brownfields pro rozvoj podnikání
O.2.1.1.6

zavádění nových služeb a zvyšování rozmanitosti služeb v území, podpora
doplňkových služeb např. u sportovních a kulturních zařízení

O.2.1.2.1

promítnutí potřeb lokálních zaměstnavatelů do územních plánů

O.2.1.2.2

výstava průmyslových zón, zajištění dopravního napojení, zasíťování

O.2.1.3.1

podpora materiálně technického zázemí pro tradiční řemesla a služby

O.2.1.3.2

osvěta a propagace tradičních řemesel a služeb

2.2 Rozvoj cestovního ruchu
O.2.2.1.1

podpora mapování turistických cílů a potřeb návštěvníků, tvorba turistických
informačních systémů

investice a pořízení materiálně technického zázemí pro subjekty zaměřené na
O.2.2.1.2* venkovskou turistiku (sportovní, zábavní a rekreační činnosti, stravování,
pohostinství)
O.2.2.1.3

podpora venkovské turistiky a vzniku nových turistických cílů, zefektivnění
řízení cestovního ruchu; koordinace aktivit v území

O.2.2.1.4

zkvalitňování služeb přenosem dobré praxe (osvěta, semináře, výjezdová
turistika); jednotná propagace a marketing území

O.2.2.2.1*

budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení, tematické stezky, odpočívky atd.)
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2.3 Podpora zaměstnanosti
O.2.3.1.1

zlepšení návaznosti středního, učňovského školství na poptávku trhu práce;
podpora vzniku školních firem a firemních učňů

doplnění aktivit úřadu práce za účelem zvyšování zaměstnanosti v území
O.2.3.1.2* (rekvalifikace na míru, osvěta o možnostech zvyšování zaměstnanosti,
podpora bilanční a pracovní diagnostiky atd)
O.2.3.1.3*

podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst

zvyšování uplatnitelnosti osob hůře uplatnitelných na trhu práce (osoby se
O.2.3.1.4* změnou pracovních schopností, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
absolventi, osoby 50+ atd.)

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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3.2.3 KLÍČOVÁ OBLAST 3: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCÍ, BYDLENÍ, BEZPEČNOST,
INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VÝSTAVBY, URBANISMU, VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Strategické cíle
C.3.1 Zajistit moderní řízení rozvoje obcí a dostatečnou a moderní infrastrukturu pro rozvoj
obcí i regionu
C.3.2 Zajistit podmínky pro moderní a bezpečnou dopravu v obcích a bezpečnost občanů
v obcích
C.3.3 Podpora rozvoje bydlení, zlepšení vzhledu obcí a veřejného prostranství
C.3.4 Zajistit podmínky pro zachování památek a místního kulturního dědictví

Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In. 3. 1

Počet projektů zvyšování kvality řízení a
In. MAS rozvoje obcí

projekt

0

14

45

In. 3.2.

Počet projektů zaměřených na dopravu a
In. MAS zvyšování bezpečnosti v obcích

projekt

0

11

22

In. 3.3

Počet projektů urbanismu, bydlení a
In. MAS podpory údržby vzhledu obce

projekt

0

9

32

In. 3.4

Počet projektů zaměřených na zachování
In. MAS památek a kulturního dědictví

projekt

0

14

29

Číslo In. ID

Název indikátoru

Podoblasti:
3.1 Řízení obcí a rozvoj infrastruktury
3.2 Doprava a bezpečnost
3.3 Urbanismus, bydlení, vzhled obcí a veřejný prostor
3.4 Památky a kulturní dědictví
Specifické cíle
3.1 Řízení obcí a rozvoj infrastruktury
C.3.1.1 zvyšování kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy a samosprávy
C.3.1.2 adaptace nevyužitých objektů pro nové využití
C.3.1.3 podpora výstavby a rekonstrukce veřejné infrastruktury
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C.3.1.4 podpora bezbariérovosti a rekonstrukce veřejných budov

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

0

4

8

m2

0

8000

20000

projekt

0

5

20

m2

0

600

24000

Jednotka

Indikátor výstupu:
Počet projektů vedoucí ke zvyšování
kvality a efektivnosti výkonu veřejné
správy a samosprávy
projekt

In.3.1.1

In. MAS

In.3.1.2

Plocha nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných objektů v rámci
652003NČI brownfields
Počet projektů výstavby a
rekonstrukce veřejné infrastruktury

In.3.1.3

In. MAS

In.3.1.4

Plocha nově vybudovaných,
regenerovaných a revitalizovaných
651000NČI objektů celkem

3.2 Doprava a bezpečnost
C.3.2.1 podpora udržování a opravy veřejné dopravní infrastruktury a doplňkové dopravní
infrastruktury
C.3.2.2 podpora inovativních řešení veřejné hromadné dopravy
C.3.2.3 podpora ochrany před zvýšenými riziky z mimořádných událostí

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

Indikátor výstupu:
In.3.2.1

Délka nově vybudovaných
76100 cyklostezek a cyklotras

km

0

x

4

In.3.2.1

Délka rekonstruovaných cyklostezek
76200 a cyklotras
km

0

x

2

x

15

In.3.2.1

74001 Počet vytvořených parkovacích míst

parkovací
místo
0

In.3.2.1

Počet realizací vedoucích ke zvýšení
75001 bezpečnosti v dopravě

akce

0

x

5

In.3.2.1

Počet parkovacích míst pro jízdní
76401 kola

parkovací
místo
0

x

20

19

In.3.2.2

Počet projektů zaměřených na
environmentálně šetrné formy
373300NČI dopravy

In.3.2.3

Počet nové techniky a věcných
57501 prostředků složek IZS

projekt

0

0

1

nová
technika

0

1

1

In.3.2.1

Podíl cyklistiky na přepravních
76310 výkonech

%

7

x

10

In.3.2.1

Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní
75120 dopravě

%

30

x

35

Indikátor výsledku:

3.3 Urbanismus, bydlení, vzhled obcí a veřejný prostor
C.3.3.1 podpora rozvoje bytové výstavby a rodinné zástavby
C.3.3.2 podpora údržby vzhledu obce

Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

In.3.3.1

Plocha nových, regenerovaných
nebo revitalizovaných objektů
332120NČI celkem

m2

0

600

2100

In.3.3.1

Počet projektů zvyšující atraktivitu
330103NČI bydlení v území

projekt

0

2

5

Počet projektů vedoucích ke zlepšení
vzhledu obce
projekt

0

5

20

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

In.3.3.2

In. MAS
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3.4 Památky a kulturní dědictví
C.3.4.1 podpora zachování památek a místního kulturního dědictví
C.3.4.2 podpora regionální publikační činnosti, zachování tradic a lidových zvyků

Jednotka

Výchozí
hodnota

Mid
term

Cílová
hodnota

In.3.4.1

Počet revitalizovaných památkových
90501 objektů

objekt

0

0

1

In.3.4.1

Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a
91005 přírodních památek a atrakcí

návštěvník 0

x

100

projekt

0

10

20

projekt

0

3

8

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

In.3.4.2

In. MAS

In.3.4.2

In. MAS

Počet projektů zachování lidových
tradic a zvyků
Počet projektů podpory regionální
publikační činnosti

Indikátor výsledku:

In.3.4.1

Počet návštěv kulturních památek a
paměťových institucí zpřístupněných
91010 za vstupné

návštěvník 26553793 x

Opatření
3.1 Řízení obcí a rozvoj infrastruktury

O.3.1.1.1

zlepšení přístupu informačních a komunikačních technologií, využívání
moderních komunikačních prostředků a inovací (podpora pokrytí finančně
dostupným internetem, podpora modernizace obecního rozhlasu)

O.3.1.1.2

zvyšování profesních dovedností zaměstnanců/představitelů veřejné správy,
samosprávy (IT, manažerské a řídící dovednosti; strategické, projektové a
procesní řízení; benchmarking, komunitní plánování, zapojování prvků MA 21)

O.3.1.2.1* využívání venkovských brownfields pro rozvoj území
O.3.1.2.2

mapování a registrace nevyužitých objektů a pozemků pro rozvoj regionu

O.3.1.3.1

opravy a budování kanalizačních sítí

O.3.1.3.2

opravy a budování čistíren odpadních vod

O.3.1.3.3

podpora modernizace veřejného osvětlení

21

27500000

O.3.1.4.1

podpora bezbariérové dostupnosti veřejných budov

O.3.1.4.2

rekonstrukce, modernizace, vybavení a snižování energetické náročnosti
veřejných budov

O.3.1.4.3

podpora dalších forem využití veřejných budov (family-pointy atd.)

3.2 Doprava a bezpečnost
O.3.2.1.1

udržování a opravy místních komunikací, opravy a budování chodníků

O.3.2.1.2

budování a rekonstrukce veřejných parkovacích ploch

O.3.2.1.3*

udržování, opravy a výstavba cyklostezek a cyklotras, multifunkčních stezek a
jejich doplňkové infrastruktury

O.3.2.1.4

rekonstrukce, budování a vybavení zastávek hromadné dopravy

O.3.2.1.5*

budování prvků zklidňování dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně přechodů
pro chodce

O.3.2.2.1

podpora sdílení dopravních prostředků (carsharing, carpooling)

O.3.2.3.1

podpora výstavby, rekonstrukce a materiálního a technického vybavení SDH a
JPO

3.3 Urbanismus, bydlení, vzhled obcí a veřejný prostor
O.3.3.1.1

podpora výstavby technické infrastruktury bydlení

O.3.3.1.2

podpora bytové infrastruktury pro mladé a seniory

O.3.3.1.3

podpora rodinné výstavby

O.3.3.2.1

podpora zajištění technického vybavení pro údržbu veřejných prostranství a
zelených ploch

O.3.3.2.2

budování a rekonstrukce technického zázemí pro technické služby obcí

O.3.3.2.3

budování a úpravy venkovních prostor pro setkávání (návsi, náměstí, parky,
relaxační zóny)

O.3.3.2.4

podpora vybavení pro venkovní prostory určené k setkávání
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3.4 Památky a kulturní dědictví
O.3.4.1.1*

rekonstrukce a údržba památek, sakrálních staveb, sklepní architektury,
drobné architektury v krajině a významných prvků kulturního dědictví

O.3.4.1.2

podpora výstavby a rekonstrukce budov a areálů sloužících pro interpretace
místního kulturního dědictví; podpora materiálně-technického vybavení
sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví

O.3.4.2.1

podpora zachování a obnovy tradic, lidových zvyků a regionální publikační
činnosti

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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3.2.4 KLÍČOVÁ OBLAST 4: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT,
KULTURA, SPORT, REKREACE
Strategické cíle
C.4.1 Podpora sportovního vyžití v obcích
C.4.2 Podpora kulturního a spolkového vyžití v obcích

Výchozí
hodnota

Mid
term

Cílová
hodnota

In. 4. 1

Počet projektů podpory sportovního vyžití
In. MAS v obcích
projekt

0

20

40

In. 4. 2

Počet projektů podpory kulturního a
In. MAS spolkového vyžití v obcích

0

46

115

Číslo In. ID

Název indikátoru

Jednotka

projekt

Podoblasti:
4.1 Sport a rekreace
4.2 Kultura, spol. a spolkový život

Specifické cíle
4.1 Sport a rekreace
C.4.1.1 zajistit dostatek sportovního vyžití podporou výstavby, rekonstrukce, materiálně
technického vybavení a sportovních aktivit

Číslo In. ID

Název indikátoru

Jednotka

Výchozí Mid
hodnota term

Cílová
hodnota

projekt

0

40

Indikátor výstupu:
Počet projektů podpory sportu a
In.4.1.1 In. MAS rekreace

24

20

4.2 Kultura, spol. a spolkový život
C.4.2.1 podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně-technického vybavení zázemí pro
pořádání kulturních akcí
C.4.2.2 podpora zájmového a spolkového setkávání občanů
Výchozí Mid
Jednotka hodnota term

Cílová
hodnota

In.4.2.1

Počet podpořených projektů
zaměřených na podporu kultury a
511546NČI volnočasových aktivit

projekt

0

20

50

In.4.2.1

Počet nově vybudovaných či
zmodernizovaných kulturních
410402NČI zařízení

akce

0

3

10

In.4.2.2

Počet podpořených projektů
zaměřených na podporu kultury a
511546NČI volnočasových aktivit

projekt

0

20

50

In.4.2.2

Počet nových a zrekonstruovaných
zařízení pro volnočasové aktivity a
počet zařízení nově s účelem pro
650205NČI volnočasové aktivity

akce

0

3

5

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

Opatření
4.1 Sport a rekreace
O.4.1.1.1

podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení sportovišť
sloužících pro sport a rekreaci

O.4.1.1.2

podpora zájmových a spolkových sportovních aktivit

4.2 Kultura, spol. a spolkový život
O.4.2.1.1

podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického zázemí budov a
areálů sloužících pro pořádání kulturních akcí

O.4.2.2.1*

podpora budování, rekonstrukce a materiálně technického vybavení budov a
prostor pro setkávání (komunitní centra, knihovny, KD atd.)

O.4.2.2.2

podpora koordinace kulturních aktivit v území

O.4.2.2.3

podpora zájmových a spolkových kulturních aktivit

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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3.2.5 KLÍČOVÁ OBLAST
ZDRAVOTNICTVÍ

5:

ŠKOLSTVÍ,

VZDĚLÁVÁNÍ,

SOCIÁLNÍ

PÉČE

A

Strategické cíle
C.5.1 Zajistit kvalitní a dostatečně pestrou nabídku vzdělávání
C.5.2 Zajistit dostatečné sociální služby pokrývající potřeby v regionu a aktivity vedoucí k
zajištění funkčnosti rodiny
C.5.3 Zajistit zdravotnické služby pokrývající potřeby regionu
Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In. 5. 1

Počet projektů z oblasti školství a
In. MAS vzdělávání

projekt

0

10

20

In. 5. 2

In. MAS Počet projektů z oblasti sociální

projekt

0

2

9

In. 5. 3

In. MAS Počet projektů z oblasti zdravotnictví

projekt

0

1

2

Číslo In. ID

Název indikátoru

Podoblasti:
5.1 Školství a vzdělávání
5.2 Sociální služby
5.3 Zdravotnické služby
Specifické cíle
5.1 Školství a vzdělávání
C.5.1.1 Technická infrastruktura ve školství a celoživotním vzdělávání, podpora praktické a
teoretické výuky ve školství
C.5.1.2 Podpora volnočasových aktivit a dalšího vzdělávání, zřizování nových služeb ve
školství
Číslo In.

ID

Výchozí Mid Cílová
Jednotka hodnota term hodnota

Název indikátoru

Indikátor výstupu:
In.5.1 .1
In.5.1 .2

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Počet projektů z oblasti volnočasových
In. MAS aktivit a dalšího vzdělávání

příjemce

0

5

10

příjemce

0

x

5

%

5,4

x

5

Indikátor výsledku:
In.5.1 .1

50030

Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
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5.2 Sociální služby
C.5.2.1 podpora rozvoje a vzniku specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů osob
ohrožených sociálním vyloučením
C.5.2.2 rozvoj dobrovolnictví
C.5.2.3 prorodinná opatření

Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In.5.2.1

Počet podpořených zázemí pro služby a
55401 sociální práci

příjemce

0

x

14

In.5.2.1

Počet poskytovaných druhů sociálních
55402 služeb

služby

0

x

2

In.5.2.1

67001 Kapacita podpořených služeb

kapacita

0

x

65

In.5.2.1

60000 Celkový počet účastníků

příjemce

0

x

65

In.5.2.1

55102 Počet podpořených komunitních center příjemce

0

x

3

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

In.5.2.2

In.
MAS

Počet projektů podpory dobrovolnické
činnosti

projekt

0

0

2

In.5.2.3

60000

Celkový počet účastníků

příjemce

0

x

35

In.5.3.1

60000 Celkový počet účastníků

příjemce

0

x

20

In.5.3.1

Kapacita podpořených zařízení péče o
50001 děti nebo vzdělávacích zařízení

kapacita

0

x

3

In.5.3.1

Počet podpořených zařízení péče o děti
50100 předškolního věku

příjemce

0

x

3

2047

x

2257

x
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Indikátor výsledku:
In.5.2.1

67510 Kapacita služeb a sociální práce

kapacita

In.5.2.1

67010 Využívání podpořených služeb

počet osob 0

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

In.5.2.1

67310

In.5.2.1

Bývalí účastníci projektů v oblasti
67315 sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel

27

osoby

0

x

16

osoby

0

x

13

In.5.2.3

Počet osob využívajících zařízení péče o
50110 děti předškolního věku

počet osob 2319

x

2334

In.5.2.3

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

počet osob 80

x

85
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5.3 Zdravotnické služby
C.5.3.1 podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického zázemí zdravotních
pracovišť

Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In.5.3.1

Počet podpořených poskytovatelů
57301 psychiatrické péče

příjemce

0

x

1

In.5.3.1

57801 Počet podpořených mobilních týmů

příjemce

0

x

1

In.5.3.1

Průměrná délka hospitalizace v
institucích dlouhodobé psychiatrické
57410 péče

den

115

x

103

In.5.3.1

Kapacita poskytovatelů psychiatrické
péče vytvořené nebo modernizované v
souvislosti s reformou psychiatrické
57310 péče

Osoby/den 0

x

10

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Opatření
5.1 Školství a vzdělávání
O.5.1 .1.1*

rekonstrukce, výstavba a materiálně technické vybavení budov

O.5.1 .1.2*

zlepšování podmínek pro integraci a inkluzi žáků se speciálními potřebami

O.5.1 .1.3*

vybavení školských zařízení pro praktickou výuku (dílny, odborná pracoviště
apod.)

O.5.1 .1.4

podpora celoživotního vzdělávání a alternativních způsobů vzdělávání

O.5.1 .2.1

úpravy a výstavba hřišť a zahrad školských zařízení

O.5.1 .2.2

podpora školských volnočasových aktivit, příměstských táborů

O.5.1 .2.3

zlepšování podmínek pro průběžné vzdělávání všech účastníků vzdělávacího
procesu

O.5.1 .2.4

podpora talentů a dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí

O.5.1 .2.5

podpora zřizování služby školních psychologů, psychiatrů logopedů a dalších
odborných služeb
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5.2 Sociální služby
O.5.2.1.1*

podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství

O.5.2.1.2*

podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí; vzdělávání; finanční
gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových center

O.5.2.1.3*

podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné péče

O.5.2.1.4*

podpora a rozvoj terénních sociálních služeb

O.5.2.1.5*

podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů

O.5.2.1.6*

zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé sociální a
zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné bydlení,
azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.); komunitní
centra

O.5.2.1.7*

podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením

O.5.2.1.8*

podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných dílen

O.5.2.1.9*

podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a pracovní
rehabilitace

O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní péče
O.5.2.2.1

podpora zřízení dobrovolnického centra

O.5.2.2.2*

podpora dobrovolnických služeb v existujících sociálních zařízeních

O.5.2.3.1*

podpora rodinných center, family-pointů, klubů maminek a odlehčovacích
služeb pro matky na mateřské dovolené (jesle, bytové školky atd.)

O.5.2.3.2

podpora výchovných a vzdělávacích dovedností

O.5.2.3.3*

podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost

O.5.2.3.4*

podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

O.5.2.3.5

podpora mezigeneračního soužití

O.5.2.3.6*

podpora sanace rodiny

O.5.2.3.7*

podpora služeb orientující se na členy z neúplných rodin

5.3 Zdravotnické služby
O.5.3.1.1*

podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení
zdravotnických budov a pracovišť

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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3.2.6 KLÍČOVÁ OBLAST 6: KOORDINACE, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST
AKTÉRŮ V ÚZEMÍ A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ JAKO PRŮŘEZOVÁ OBLAST
Strategické cíle
C.6.1 Zajisti informovanost a propagaci území
C.6.2 Rozvíjet spolupráci
Jednotka

Výchozí Mid Cílová
hodnota term hodnota

In. 6. 1

Počet projektů rozvoje informovanosti a
In. MAS propagace území

projekt

0

4

8

In. 6. 2

In. MAS Počet projektů spolupráce

projekt

0

4

7

Číslo In. ID

Název indikátoru

Podoblasti:
6.1 Informační a osvětová činnost pro rozvoj regionu
6.2 Rozvoj spolupráce v území
Specifické cíle
6.1 Informační a osvětová činnost pro rozvoj regionu
C.6.1 .1 podpora poradenství, informovanosti a osvěty
C.6.1 .2 podpora společné propagace a marketingu

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Výchozí Mid
Jednotka hodnota term

Cílová
hodnota

Indikátor výstupu:
In.6.1 .1

Počet vytvořených metodických a
710700NČI technicko-informačních materiálů

materiál

0

1

3

In.6.1 .1

Počet uskutečněných školení,
711101NČI seminářů, workshopů a konferencí

akce

0

4

8

In.6.1 .1

92301

Počet účastníků vzdělávání

účastník

0

15

45

In.6.1 .1

92030

T3 Celkový počet vyškolených
pracovníků

účastník

0

15

45

In.6.2 .1

92501

Celkové veřejné výdaje

EUR

0

x

54496

In.6.1 .2

In. MAS

Počet projektů podpory společné
propagace a marketingu

projekt

0

2

3
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6.2 Rozvoj spolupráce v území
C.6.2.1 podpora aktivit vedoucí ke spolupráci a partnerství

Číslo In.

ID

Název indikátoru

Výchozí
hodnot Mid
Jednotka a
term

Cílová
hodnot
a

projekt

0

4

7

EUR

0

2725
5

54496

Indikátor výstupu:
In.6.2.1

In. MAS

Počet projektů podpory a realizované
spolupráce

In.6.2.1

92501

Celkové veřejné výdaje

Opatření
6.1 Informační a osvětová činnost pro rozvoj regionu
O.6.1 .1.1*

podpora přenosu informací, dobré praxe a výměny zkušeností, osvěta,
poradenství, komunitní plánování

O.6.1 .1.2*

poradenská činnost zaměřená na zvyšování kvality produktů a služeb
zemědělců a agroturistiku

O.6.1 .2.1

podpora společné propagace, marketingu a medializace problémů

6.2 Rozvoj spolupráce v území
O.6.2.1.1

budování platformy pro komunikaci a spolupráci

O.6.2.1.2

podpora meziobecní spolupráce

O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS, podpora mezinárodní spolupráce
O.6.2.1.4

podpora spolupráce veřejného, ziskového, neziskového sektoru; podpora
spolupráce za účelem zvyšování zaměstnanosti, koordinace

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů
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ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ:
Cílů bude dosahováno realizací projektů v jednotlivých Fichích, které naplňují cíle SCLLD.
V rámci opatření budou podporovány projekty, které zajistí inovaci produktů a povedou ke
vzniku nových produktů nebo diversifikaci stávajících aktivit. Výběru vhodných projektů bude
dosaženo nastavením preferenčních kritérií na základě znalostí potřeb území a s důrazem na
vznik nových partnerství.
Předpokládané dopady realizace SCLLD a její přínosy pro území se projeví v dlouhodobější
perspektivě. Podpora aktivit v oblastech inovací, tvorby nových produktů, rozvoje turistiky a
služeb atd., vymezených strategií, povede k minimalizaci slabých stránek v regionu
vyplývajících ze SWOT analýzy. Dosahování stanovených cílů přináší přínosy také ve zvýšení
konkurenceschopnosti regionu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje regionu.
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3.3 VAZBY NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Tato kapitola se zabývá souladem jednotlivých opatření definovaných strategií
s horizontálními principy programů ESI fondů. Horizontální témata jsou definovány jako
rovnost mužů a žen, rovnost příležitostí a nediskriminace a udržitelný rozvoj.
Tabulka: Vliv opatření na horizontální témata – podporuje, neutrální, ohrožuje

číslo

Rovnost
žen a
mužů

Opatření

Podpora rovných
Udržitelný
příležitostí a
rozvoj
nediskriminace

O.1.1.1.1

zajištění technologií, hmotné investice
pro konkurenceschopnost

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.1.1.2

podpora zpracování lokálních výpěstků,
krajových specialit

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.1.1.3

podpora výměny zkušeností

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.1.1.4

obnova ovocných sadů; obnova
původních odrůd, tradičních plodin

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.1.2.1

podpora farmářské produkce
(ovocnářství, zelinářství, chovatelství,
včelařství atd.), podpora prodeje ze
dvora, regionální trhy, jarmarky,
podpora prodeje místních produktů

podporuje

podporuje

podporuje

O.1.2.1.1

podpora zahájení a realizace
pozemkových úprav

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.2.1.2

podpora systémového zatravňování,
zalesňování

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.1.3

budování a udržování polních a lesních
cest, přístup k lesní půdě

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.1.4

podpora dalších procesů vedoucí k
zlepšení prostupnosti krajiny

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.1.5

rozšíření vodních ploch v krajině (vodní
nádrže, rybníky, mokřady)

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.2.1

budování funkčních protierozních a
protipovodňových bariér

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.2.2

podpora úpravy vodních toků,
zprůchodňování, čištění vodních toků
(stabilní vodní režim krajiny)

neutrální

neutrální

neutrální
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O.1.2.2.3

posílení přirozené retenční schopnosti
krajiny

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.2.4

mapování záplavových oblastí

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.2.3.1

podpora ochrany původních druhů
živočichů a rostlin; ochrana a obnova
biotopů; ochrana a zakládaní nových
biokoridorů; zakládání nových
přírodních rezervací a zajištění
adekvátní péči o stávajíc zeleň,
využívání vhodně prostředků zelené
infrastruktury k zachování a rozvíjení
zdravých ekosystémů

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.3.2

podpora budování prvků ÚSES a jejich
spojení s prvky a stezkami v krajině

neutrální

neutrální

neutrální

O.1.2.4.1

zlepšení nakládání s odpady; snižování
podílu směsných odpadů (rozšíření a
vznik nových sběrných dvorů,
rekultivace skládek)

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.2.4.2

systematické vzdělávaní, výchova a
osvěta v oblasti ochrany životního
prostředí, ekologie

podporuje

podporuje

podporuje

O.1.2.4.3

podpora odstraňování znečištění v
přírodě - vzduch, voda, půda
(odstranění černých skládek a zamezení
vzniku nových)

neutrální

neutrální

podporuje

O.1.2.4.4

podpora změny způsobu hospodaření v
neutrální
krajině vedoucí ke zlepšení stavu krajiny

neutrální

neutrální

O.2.1.1.1

podpora vzniku regionálních trhů
zaměstnanosti, sdružování podnikatelů,
výrobců

podporuje

podporuje

podporuje

O.2.1.1.2

zajištění technologií a materiálně
technického zázemí, investice pro
konkurenceschopnost

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.1.1.3

společná propagace a marketing

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.1.1.4

podpora řetězení služeb a odbyt
lokálních produktů

podporuje

podporuje

podporuje

O.2.1.1.5

využívání venkovských brownfields pro
rozvoj podnikání

neutrální

neutrální

podporuje
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O.2.1.1.6

zavádění nových služeb a zvyšování
rozmanitosti služeb v území, podpora
doplňkových služeb např. u sportovních
a kulturních zařízení

podporuje

podporuje

podporuje

O.2.1.2.1

promítnutí potřeb lokálních
zaměstnavatelů do územních plánů

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.1.2.2

výstava průmyslových zón, zajištění
dopravního napojení, zasíťování

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.1.3.1

podpora materiálně technického zázemí
neutrální
pro tradiční řemesla a služby

neutrální

podporuje

O.2.1.3.2

osvěta a propagace tradičních řemesel a
podporuje
služeb

podporuje

podporuje

O.2.2.1.1

podpora mapování turistických cílů a
potřeb návštěvníků; tvorba turistických
informačních systémů

neutrální

podporuje

O.2.2.1.2

investice a pořízení materiálně
technického zázemí pro subjekty
zaměřené na venkovskou turistiku
neutrální
(sportovní, zábavní a rekreační činnosti,
stravování, pohostinství)

podporuje

podporuje

O.2.2.1.3

podpora venkovské turistiky a vzniku
nových turistických cílů, zefektivnění
řízení cestovního ruchu; koordinace
aktivit v území

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.2.1.4

zkvalitňování služeb přenosem dobré
praxe (osvěta, semináře, výjezdová
turistika); jednotná propagace a
marketing území

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.2.2.1

budování infrastruktury pro turistický
ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch
(značení; tematické stezky; odpočívky;
atd.)

neutrální

neutrální

podporuje

O.2.3.1.1

zlepšení návaznosti středního,
učňovského školství na poptávku trhu
práce; podpora vzniku školních firem a
firemních učňů

neutrální

podporuje

podporuje
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neutrální

O.2.3.1.2

doplnění aktivit úřadu práce za účelem
zvyšování zaměstnanosti v území
(rekvalifikace na míru, osvěta o
podporuje
možnostech zvyšování zaměstnanosti,
podpora bilanční a pracovní diagnostiky
atd.)

podporuje

podporuje

O.2.3.1.3

podpora vzniku nových forem
podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst

podporuje

podporuje

podporuje

O.2.3.1.4

zvyšování uplatnitelnosti osob hůře
uplatnitelných na trhu práce (osoby se
změnou pracovních schopností, osoby
ohrožené sociálním vyloučením,
absolventi, osoby 50+ atd.)

podporuje

podporuje

podporuje

O.3.1.1.1

zlepšení přístupu informačních a
komunikačních technologií, využívání
moderních komunikačních prostředků a
neutrální
inovací (podpora pokrytí finančně
dostupným internetem, podpora
modernizace obecního rozhlasu)

podporuje

podporuje

O.3.1.1.2

zvyšování profesních dovedností
zaměstnanců/představitelů veřejné
správy, samosprávy (IT, manažerské a
řídící dovednosti; strategické,
projektové a procesní řízení;
benchmarking, komunitní plánování,
zapojování prvků MA 21)

podporuje

podporuje

podporuje

O.3.1.2.1

využívání venkovských brownfields pro
rozvoj území

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.1.2.2

mapování a registrace nevyužitých
objektů a pozemků pro rozvoj regionu

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.1.3.1

opravy a budování kanalizačních sítí

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.1.3.2

opravy a budování čistíren odpadních
vod

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.1.3.3

podpora modernizace veřejného
osvětlení

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.1.4.1

podpora bezbariérové dostupnosti
veřejných budov

podporuje

podporuje

podporuje
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O.3.1.4.2

rekonstrukce, modernizace, vybavení a
snižování energetické náročnosti
veřejných budov

O.3.1.4.3

neutrální

podporuje

podpora dalších forem využití veřejných
podporuje
budov (family-pointy atd.)

podporuje

podporuje

O.3.2.1.1

udržování a opravy místních
komunikací, opravy a budování
chodníků

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.2.1.2

budování a rekonstrukce veřejných
parkovacích ploch

podporuje

podporuje

podporuje

O.3.2.1.3

udržování, opravy a výstavba
cyklostezek a cyklotras, multifunkčních
stezek a jejich doplňkové infrastruktury

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.2.1.4

rekonstrukce, budování a vybavení
zastávek hromadné dopravy

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.2.1.5

budování prvků zklidňování dopravy a
zvýšení bezpečnosti včetně přechodů
pro chodce

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.2.2.1

podpora sdílení dopravních prostředků
(carsharing, carpooling)

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.2.3.1

podpora výstavby, rekonstrukce a
materiálního a technického vybavení
SDH a JPO

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.1.1

podpora výstavby technické
infrastruktury bydlení

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.1.2

podpora bytové infrastruktury pro
mladé a seniory

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.1.3

podpora rodinné výstavby

podporuje

podporuje

podporuje

O.3.3.2.1

podpora zajištění technického vybavení
pro údržbu veřejných prostranství a
zelených ploch

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.2.2

budování a rekonstrukce technického
zázemí pro technické služby obcí

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.2.3

budování a úpravy venkovních prostor
pro setkávání (návsi, náměstí, parky,
relaxační zóny)

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.3.2.4

podpora vybavení pro venkovní
prostory určené k setkávání

neutrální

neutrální

podporuje
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neutrální

O.3.4.1.1

rekonstrukce a údržba památek,
sakrálních staveb, sklepní architektury,
drobné architektury v krajině, a
významných prvků kulturního dědictví

neutrální

neutrální

podporuje

O.3.4.1.2

podpora výstavby a rekonstrukce budov
a areálů sloužících pro interpretace
místního kulturního dědictví; podpora
neutrální
materiálně-technického vybavení
sloužícího pro interpretaci místního
kulturního dědictví

neutrální

podporuje

O.3.4.2.1

podpora zachování a obnovy tradic,
lidových zvyků a regionální publikační
činnosti

neutrální

neutrální

podporuje

O.4.1.1.1

podpora výstavby, rekonstrukce a
materiálně technického vybavení
neutrální
sportovišť sloužících pro sport a rekreaci

neutrální

podporuje

O.4.1.1.2

podpora zájmových a spolkových
sportovních aktivit

neutrální

neutrální

podporuje

O.4.2.1.1

podpora výstavby, rekonstrukce a
materiálně technického zázemí budov a
areálů sloužících pro pořádání
kulturních akcí

neutrální

neutrální

podporuje

O.4.2.2.1

podpora budování, rekonstrukce a
materiálně technického vybavení budov
neutrální
a prostor pro setkávání (komunitní
centra, knihovny, KD atd.)

neutrální

podporuje

O.4.2.2.2

podpora koordinace kulturních aktivit v
území

neutrální

neutrální

podporuje

O.4.2.2.3

podpora zájmových a spolkových
kulturních aktivit

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.1 .1.1

rekonstrukce, výstavba a materiálně
technické vybavení budov

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.1 .1.2

zlepšování podmínek pro integraci a
inkluzi žáků se speciálními potřebami

podporuje

neutrální

podporuje

podporuje

neutrální

podporuje

vybavení školských zařízení pro
O.5.1 .1.3 praktickou výuku (dílny, odborné
pracoviště apod.)
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O.5.1 .1.4

podpora celoživotního vzdělávání a
alternativních způsobů vzdělávání

podporuje

neutrální

podporuje

O.5.1 .2.1

úpravy a výstavba hřišť a zahrad
školských zařízení

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.1 .2.2

podpora školských volnočasových
aktivit, příměstských táborů

neutrální

neutrální

podporuje

neutrální

podporuje

podporuje

neutrální

podporuje

neutrální

neutrální

podporuje

neutrální

neutrální

podporuje

zlepšování podmínek pro průběžné
O.5.1 .2.3 vzdělávání všech účastníků vzdělávacího podporuje
procesu
O.5.1 .2.4

podpora talentů a dětí pocházejících ze
sociálně znevýhodněného prostředí

podpora zřizování služby školních
O.5.1 .2.5 psychologů, psychiatrů logopedů a
dalších odborných služeb
O.5.2.1.1

podpora a rozvoj sociálně aktivizačních
služeb a poradenství

O.5.2.1.2

podpora projektů rozvoje osobnostních
kompetencí, vzdělávání, finanční
neutrální
gramotnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením a nízkoprahových center

podporuje

podporuje

O.5.2.1.3

podpora a rozšíření služeb sociální
prevence a služeb následné péče

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.1.4

podpora a rozvoj terénních sociálních
služeb

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.1.5

podpora a rozvoj ambulantních
sociálních služeb včetně stacionářů

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.1.6

zajištění možnosti bydlení včetně
vybavení osobám v nepříznivé sociální a
zdravotní situaci; komunitní péče
(dostupné bydlení, chráněné bydlení,
neutrální
azylové domy, domy s pečovatelskou
službou, startovací byty atd.); komunitní
centra

neutrální

podporuje

O.5.2.1.7

podpora a rozvoj služeb pro osoby se
zdravotním postižením

neutrální

podporuje

podporuje

O.5.2.1.8

podpora vzniku a rozvoje sociálně
terapeutických dílen, chráněných dílen

neutrální

neutrální

podporuje
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podpora a rozvoj pomocných
terapeutických metod, sociální a
pracovní rehabilitace

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.1.10 podpora a rozvoj paliativní péče

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.2.1

podpora zřízení dobrovolnického centra neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.2.2

podpora dobrovolnických služeb v
existujících sociálních zařízeních

neutrální

podporuje

O.5.2.3.1

podpora rodinných center, familypointů, klubů maminek a odlehčovacích
podporuje
služeb pro matky na mateřské dovolené
(jesle, bytové školky atd.)

podporuje

podporuje

O.5.2.3.2

podpora výchovných a vzdělávacích
dovedností

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.3.3

podpora dětských skupin pro podniky a
veřejnost

neutrální

podporuje

podporuje

O.5.2.3.4

podpora osob pečujících o jiné závislé
osoby

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.3.5

podpora mezigeneračního soužití

neutrální

podporuje

podporuje

O.5.2.3.6

podpora sanace rodiny

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.3.7

podpora služeb orientující se na členy z
neúplných rodin

neutrální

podporuje

podporuje

O.5.3.1.1

podpora výstavby, rekonstrukce a
materiálně technického vybavení
zdravotnických budov a pracovišť

neutrální

neutrální

podporuje

podpora přenosu informací, dobré
O.6.1 .1.1 praxe a výměny zkušeností, osvěta,
poradenství, komunitní plánování

neutrální

podporuje

podporuje

poradenská činnost zaměřená na
O.6.1 .1.2 zvyšování kvality produktů a služeb
zemědělců, agroturistiku

neutrální

neutrální

podporuje

O.5.2.1.9

neutrální

O.6.1 .2.1

podpora společné propagace,
marketingu a medializace problémů

neutrální

neutrální

podporuje

O.6.2.1.1

budování platformy pro komunikaci a
spolupráci

neutrální

neutrální

podporuje

O.6.2.1.2

podpora meziobecní spolupráce

neutrální

neutrální

podporuje
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O.6.2.1.3

podpora spolupráce MAS, podpora
mezinárodní spolupráce

neutrální

neutrální

podporuje

O.6.2.1.4

podpora spolupráce veřejného,
ziskového, neziskového sektoru;
podpora spolupráce za účelem
zvyšování zaměstnanosti, koordinace

neutrální

neutrální

podporuje
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3.4 POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE
Kapitola definuje oblasti, které mají v území zajistit sjednocující, spojující, slučující charakter
aktivit. Dále také popisuje inovativních prvky, inovativní metody a způsoby řešení
současných problémů přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace.
Integrace je principem, který bude při realizaci SCLLD naplňován převážně prostřednictvím
šesté klíčové oblasti strategie, kterou je: „Koordinace, spolupráce, informovanost aktérů
v území a práce s veřejností jako průřezová oblast“. Tato klíčová oblast je zaměřena na
mezisektorovou, meziregionální spolupráci, informační a osvětovou činnost pro rozvoj
regionu včetně šíření dobré praxe a implementace zkušeností z území. Navzájem jsou také
propojeny některé podoblasti na základě existujících vazeb mezi opatřeními, což vede
k lepšímu využívání zdrojů. Silné vazby jednotlivých opatření existují například mezi
opatřeními:
O.4.1.1.1 O.4.1.1.2

O.6.1 .1.1

O.1.1.1.3

<0000>

O.1.2.4.2

<0000>

O.6.1 .2.1

O.6.2.1.1 O.6.2.1.4

<0000>

O.2.1.2.1

<0000>

O.2.1.2.3

<0000>

O.2.1.4.2

<0000>
<0000>

O.2.2.1.1

<0000>

O.2.2.1.3

<0000>

O.2.2.1.4

<0000>

O.2.3.1.1
O.2.3.1.2

<0000>

O.2.3.1.3

<0000>

O.2.3.1.4

<0000>

O.3.1.1.1

<0000>

O.3.1.1.2

<0000>

O.3.2.1.3

<0000>

O.5.2.1.1

<0000>
<0000>
<0000>

Pozn.: znakem <0000>jsou znázorněny křížové vazby mezi jednotlivými opatřeními
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Integrační prvky strategie lze dále shledávat v podpoře sociální integrace prostřednictvím
opatření zaměřených na rozvoj tradiční spolupráce v území, jako jsou projekty meziobecní
spolupráce, ať už na platformě mikroregionů či jen mezi jednotlivými obcemi, nebo
propojenosti v oblasti odbytu zemědělské produkce, marketingu a propagace v území. Dojde
k propojování lidí, kteří by se jinak nepotkali a propojování partnerů, kteří by jinak
nespolupracovali. Území MAS tvoří také přirozený kulturně geografický region, na jehož
základě je integrace dána konzistentností území, zemědělským charakterem a tradicemi,
které se v regionu uchovaly.
V minulém programovém období 2007 – 2013 byla inovativnost jedním ze základních
hodnotících kritérií. Vyšší bodové ohodnocení tak dostal projekt, který vykazoval originální
způsob řešení problémů, zapojoval veřejnost a byl přenositelný do jiných podmínek –
vykazoval znaky inovativnosti. Inovativním rysem bylo také nově využívání strategického
plánování a vyhodnocování, individuální přístup k žadatelům, efektivní propagace EU a s tím
spojené aktivity. Současná strategie CLLD na tyto aktivity navazuje a snaží se v rámci opatření
podporovat projekty, které zajistí inovaci produktů, povedou ke vzniku nových produktů
nebo k diversifikaci stávajících aktivit. Pomocí preferenčních kriterií bude kladen důraz na
vznik nových partnerství a vznik neobvyklých propojení a nových odvětví s využitím nových
technologií. Spojením nových technologií s podporou služeb, konkurenceschopnosti,
spolkových aktivit a tradičních zvyklostí v regionu vznikne účinné propojení současné
ekonomiky, založené na znalostech s tradicí v regionu.
Strategie CLLD vykazuje prvky inovativnosti převážně v aktivitách:
<0000>

Snaha vytvořit podmínky pro vznik nových ekonomických, udržitelných aktivit:
o vznik pracovních příležitostí
o rozvoj aktivit v podnikatelské sféře

<0000>

Využití místního potenciálu k inovacím
o

nové regionální služby

o

nové regionální výrobky

o rozvoj stávajících příkladů dobré praxe
<0000>

Zvýšení kvality spolkových činností, zachování tradic

<0000>

Snaha o efektivní komunikaci všemi směry a se všemi partnery:
o

koordinace společných aktivit

o

zvýšení kvality informací a jejich přenosu

<0000>

Zapojení širokého spektra místních organizací do realizace strategie

<0000>

Vytvoření pozitivní motivaci lidí ke změnám
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Zajištění inovačních rysů bude dosaženo prostřednictvím využití moderních metod práce
s veřejností a nastavením preferenčních kritérií pro výběr projektů, na základě zkušeností
z minulých programových období. Snahou strategie je dosáhnout inovací ve všech třech
oblastech inovací – v produktech, službách i procesech tak, aby byly přenositelné i do jiného
území jako příklady dobré praxe.
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3.5 VAZBY NA JINÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Pro vhodné nastavení strategické části je důležité, aby byla provázaná s dalšími strategickými
dokumenty týkajícími se území MAS (na úrovni národní, krajské i lokální). V této kapitole jsou
nejprve vymezeny nadřazené strategické dokumenty strategie CLLD a následně hodnoceny
klíčové národní, krajské a regionální dokumenty.
Programové, koncepční a strategické dokumenty na Národní úrovni
Zastřešující strategické dokumenty:
<0000>

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, schválený usnesením vlády
ČR č. 37 ze dne 11. ledna 2010 (zajištění souladu nově zpracovávaných strategických
rozvojových plánů obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Politika územního rozvoje České republiky schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze
dne 20. 7. 2009 (zajištění souladu nově zpracovávaných územně plánovacích
dokumentací obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 – 2020 (Zpět na
vrchol) schválená usnesením vlády ČR č. 713 ze dne 27. 9. 2011.

Strategické dokumenty v oblasti regionálního a místního rozvoje:
<0000>

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 schválená usnesením vlády ČR č. 344
ze dne 15. 5. 2013.

<0000>

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 schválený usnesením vlády ČR č.
532 ze dne 9. 7. 2014.

<0000>

Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 schválená usnesením vlády
ČR č. 30 ze dne 11. 1. 2012 (realizace procesů místních Agend zaměřených na širší
účast veřejnosti na rozhodování v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu).

<0000>

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 schválená usnesením vlády ČR č. 524 ze dne 13. 7.
2011.

<0000>

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020 schválená
usnesením vlády ČR č. 220 ze dne 27. 3. 2013 (realizace individuálních a skupinových
projektů zaměřených na rozvoj environmentálně šetrného turistického ruchu v obcích
a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

Strategické dokumenty v oblasti životního prostředí:
<0000>

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020, schválená usnesením
vlády ČR č. 6 ze dne 9. ledna 2013 (realizace individuálních a skupinových projektů
zaměřených na snižování produkce znečišťujících látek v obcích a městech regionu
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).
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<0000>

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky, schválený usnesením vlády
ČR č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009 (realizace individuálních a skupinových projektů
zaměřených na vytváření nových skladebných prvků ÚSES a protierozních opatření a
na revitalizaci významných i drobných vodních toků v obcích a městech regionu MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, schválená usnesením
vlády ČR č. 620 ze dne 25. května 2005 (realizace individuálních a skupinových
projektů zaměřených na vytváření nových, přírodě blízkých ekosystémů v obcích a
městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

Strategické dokumenty v sociální oblasti:
<0000>

Národní koncepce rodinné politiky schválená usnesením vlády ČR č. 1305 ze dne 12.
10. 2005 (realizace individuálních a skupinových projektů zaměřených na podporu
mladých rodin s dětmi v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Národní koncepce podpory rodin s dětmi schválená usnesením vlády ČR č. 1451 ze
dne 19. 11. 2008.

<0000>

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2014
schválený usnesením vlády ČR č. 108 ze dne 13. 2. 2013 (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na rozvoj terénních sociálních služeb pro seniory
v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory schválená
usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 19. 10. 2011.

<0000>

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2010 – 2014 schválený usnesením vlády ČR č. 253 ze dne 29. 3. 2010.

<0000>

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
schválená usnesením vlády ČR č. 666 ze dne 28. 8. 2013 (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na výstavbu sociálních bytů ve vybraných obcích a
městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení schválená usnesením vlády ČR č. 699 ze dne
21. 9. 2011.

Strategické dokumenty v oblasti zdravotnictví:
<0000>

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
schválená usnesením vlády ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 (spolupráce s obcemi a městy
regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a s majiteli a provozovateli zdravotnických
zařízení při osvětové činnosti a podpoře projektů zaměřených na prevenci
onemocnění).
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Strategické dokumenty v oblasti dopravy:
<0000>

Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 schválená
usnesením vlády ČR č. 449 ze dne 12. 6. 2013 (spolupráce obcí a měst regionu MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu s věcně příslušnými orgány státní správy při navrhování a
realizaci opatření zaměřených na snížení prokazatelně velmi významných negativních
vlivů výstavby rychlostní silnice R55 na krajinu a ekosystémy a na zdravotní stav
obyvatel).

<0000>

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 schválená
usnesením vlády ČR č. 382 ze dne 22. 5. 2013 (realizace individuálních a skupinových
projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy v obcích a městech regionu MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020 schválená usnesením
vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011.

Strategické dokumenty v oblasti těžby nerostných surovin, energetiky a průmyslu:
<0000>

Státní energetická koncepce ČR – Aktualizace (2012),(realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na úspory energií a na využívání obnovitelných
zdrojů v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (2012).

<0000>

Surovinová politika ČR – Aktualizace (2012), (spolupráce obcí a měst regionu MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu s věcně příslušnými orgány státní správy a s těžebními
organizacemi při navrhování a realizaci opatření zaměřených na snižování negativních
vlivů těžby ropy, zemního plynu, písku a štěrkopísku i dalších nerostných surovin na
krajinu a ekosystémy a při navrhování a realizaci environmentálně šetrných způsobů
obnovy/ekologických rekultivací těžbou narušených území).

Strategické dokumenty v oblasti zemědělství, lesnictví a vodohospodářství:
<0000>

Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské
politiky EU po roce 2013 (2012),(spolupráce obcí a měst regionu MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu s věcně příslušnými orgány státní správy, s vlastníky zemědělských
půd a se zemědělskými producenty při prosazování udržitelného hospodaření podle
zásad správné zemědělské praxe a při realizaci protierozních opatření na zemědělské
půdě v regionu).

<0000>

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 – 2015 schválený
usnesením vlády ČR č. 1227 ze dne 14. 12. 2010.

<0000>

Zásady státní lesnické politiky schválené usnesením vlády ČR č. 854 ze dne 21. 11.
2012 (spolupráce obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu s věcně
příslušnými orgány státní správy, s Lesy České republiky, s. p. a s vlastníky lesů při
prosazování udržitelného hospodaření v lesích na území regionu).

<0000>

Koncepce vodohospodářské politiky do roku 2015 schválená usnesením vlády ČR č.
927 ze dne 14. 12. 2011.
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<0000>

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím
technických a přírodě blízkých opatření schválená usnesením vlády ČR č. 799 ze dne
10. 11. 2010 (realizace individuálních a skupinových projektů zaměřených na
revitalizaci významných i drobných vodních toků a na realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu).

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:
<0000>

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 – schválená usnesením vlády ČR č. 538
ze dne 9. 7. 2014 (spolupráce s obcemi a městy regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu při zajišťování efektivního využívání předškolních a školních zařízení
vzdělávací soustavy ohroženého dalším snižováním podílu dětské populace).

Strategické dokumenty v oblasti kultury:
<0000>

Státní kulturní politika ČR na léta 2013 – 2014 s výhledem na roky 2015 – 2020 –
Aktualizace (2013).

<0000>

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011 – 2015 schválená
usnesením vlády ČR č. 11 ze dne 5. 1. 2011 (spolupráce s obcemi a městy regionu
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu při realizaci individuálních a skupinových projektů
zaměřených na propagaci tradiční lidové kultury).

Programové, koncepční a strategické dokumenty na úrovni Jihomoravského kraje
Zastřešující strategické dokumenty:
<0000>

Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020 (využití podpory v oblasti
sociální integrace a péče o zdraví; integrovaného rozvoje měst a území; pořizování
plánovací dokumentace obcí).

<0000>

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2012 – 2020 schválená Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 21. 6. 2012 (zajištění souladu nově zpracovávaných
strategických rozvojových plánů obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu – Implementace priority 4 Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných
částí kraje /zvyšování podnikatelské aktivity fyzických osob; aktivní politika
zaměstnanosti/).

<0000>

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017 schválený Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 13. 11. 2014 (zajištění souladu nově zpracovávaných
strategických rozvojových plánů obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu – Implementace priority 2: Snižování regionálních disparit /c. Rozvoj
podnikatelských aktivit; d. Rozvoj zemědělství, vinařství a na ně navázaných oborů;/ a
priority 3: Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory /f. Zvyšování kvality
životního prostředí, udržitelný rozvoj území; h. Kultura, sport a volný čas/).
49

<0000>

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006 – 2016 schválená
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 9. 11. 2006.

<0000>

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje 2014
(Obsahuje analýzu klíčových problémů a procesů, které mají zásadní vliv na
zaostávání území správních obvodů 9 obcí s rozšířenou působností Břeclav, Bučovice,
Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo.
Pro ORP Kyjov jsou klíčové následující priority a opatření: Strategie rozvoje JMK –
Priorita 2: zdůrazněné Opatření 2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního
vzdělávání a kulturního vyžití. Priorita 3: Opatření 3.1 Výstavba a modernizace páteřní
silniční sítě a sítě páteřních cyklostezek. Opatření 3.4 Zajištění udržitelného
zásobování vodou. Opatření 3.6 Zajištění udržitelného zásobování a využívání energií.
Priorita 4: Opatření 4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb. Opatření 4.2 Posílení
kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ. Opatření 4.3 Rozvoj
podnikatelských aktivit. Program rozvoje JMK – Priorita 4: Opatření 4.a.3 – Podpora
přípravy ostatních dálničních komunikací sítě TEN-T).

Strategické dokumenty v oblasti regionálního a místního rozvoje:
<0000>

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2014–2020
schválený Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na rozvoj environmentálně šetrného turistického
ruchu v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

Strategické dokumenty v oblasti životního prostředí:
<0000>

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje 2004 – 2019 schválená
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 16. 6. 2005 (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na vytváření nových skladebných prvků ÚSES a při
vytvoření funkčního koncepčního systému ochrany přírody a krajiny, stanovení
systému pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při
zachování biologické rozmanitosti a při respektování principů udržitelného rozvoje
v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje
(realizace individuálních a skupinových projektů zaměřených na vytváření nových
skladebných prvků ÚSES v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu).

<0000>

Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje 2009 – 2015 schválené
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5. 11. 2009.

<0000>

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 2004 – 2014 schválený
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 23. 9. 2004.

<0000>

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2004 – 2014 schválený
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 8. 11. 2007 (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na snižování produkce odpadů v obcích a městech
regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).
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<0000>

Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje – Aktualizace
2012 (realizace individuálních a skupinových projektů zaměřených na snižování
produkce látek znečišťujících ovzduší v obcích a městech regionu MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu).

<0000>

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na
léta 2011 – 2020 schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (realizace
individuálních a skupinových projektů zaměřených EVVO ve školních zařízeních
vzdělávací soustavy v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

Strategické dokumenty v sociální oblasti:
<0000>

Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
v Jihomoravském kraji na období 2014 – 2020 schválená Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje (realizace individuálních a skupinových projektů zaměřených
na rozvoj terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v obcích a
městech regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

<0000>

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2013 –
2016 schválený Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

<0000>

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014 – 2018 schválená
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

<0000>

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018
schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (realizace individuálních a
skupinových projektů zaměřených na rozvoj terénních sociálních služeb pro osoby se
závislostí na omamných látkách v obcích a městech regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu).

<0000>

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015 – 2019 schválená
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (realizace individuálních a skupinových
projektů zaměřených na podporu mladých rodin s dětmi v obcích a městech regionu
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu).

Strategické dokumenty v oblasti dopravy:
<0000>

Generel dopravy Jihomoravského kraje 2003 – 2030 schválený Radou
Jihomoravského kraje (spolupráce obcí a měst regionu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu s věcně příslušnými orgány státní správy při navrhování a realizaci opatření
zaměřených na snížení prokazatelně velmi významných negativních vlivů výstavby
rychlostní silnice R55 na krajinu a ekosystémy a na zdravotní stav obyvatel).

<0000>

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje 2006 – 2030 schválený Radou
Jihomoravského kraje dne 18. 12. 2006 (úprava byla schválena Radou
Jihomoravského kraje dne 9. 10. 2008).
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Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:
<0000>

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji
2012 – 2016 schválený Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (spolupráce s obcemi a
městy regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu při zajišťování efektivního využívání
předškolních a školních zařízení vzdělávací soustavy ohroženého dalším snižováním
podílu dětské populace).

Programové, koncepční a strategické dokumenty na úrovni mikroregionů a na místní
úrovni
<0000>

Strategický plán Mikroregionu Nový Dvůr.

<0000>

Strategický plán Mikroregionu Hodonínsko.

<0000>

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Ždánicko.

<0000>

Strategický plán rozvoje obce Domanín 2012 – 2022.

<0000>

Strategický plán rozvoje města Kyjov pro období let 2013 – 2020 schválený
Zastupitelstvem města Kyjova dne 11. 3. 2013.

<0000>

Program rozvoje města Kyjova na léta 2011 – 2014.

<0000>

Strategický plán rozvoje obce Milotice.

<0000>

Strategický plán rozvoje obce Násedlovice na období 2014 – 2020 schválený
Zastupitelstvem obce Násedlovice dne 26. 3. 2013.

<0000>

Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2008 – 2020 schválený Zastupitelstvem obce
Ratíškovice dne 27. 2. 2008.

<0000>

Aktualizace Strategického plánu LEADER Kyjovské Slovácko v pohybu 2011
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VAZBY NA ZÁKLADNÍ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY
Sledovány jsou vazby následujících základních rozvojových dokumentů na národní a krajské
úrovni:
<0000>

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

<0000>

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

<0000>

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017

Na mikroregionální úrovni neexistuje žádná aktuální koncepce rozvojového dokumentu.
Vazby opatření strategických dokumentů na specifické cíle SCLLD MAS Kyjovské Slovácko:
Specifické cíle

SRR

SRJMK

PRJMK

C.1.1.1 Podpora stávajících a vznik nových malozemědělců,
zpracovatelských podniků, obnova původní zemědělské
produkce, vinařství

4.5

2.d

C.1.1.2 Podpora vzniku nových odbytišť, začlenění do
potravinářských řetězců, zvýšení soběstačnosti regionu při
zásobování potravinami

4.5

Podoblast 1.1 Zemědělství a vinařství

Podoblast 1.2 Příroda, krajina a životní prostředí
C.1.2.1 Podpora realizace opatření v krajině, osvěta o
možnostech krajinných úprav

7.1

3.5

C.1.2.2 Podpora protipovodňových a protierozních
opatření

7.2

3.5

C.1.2.3 Zajistit vyšší ochranu, budování a funkčnost prvků
ÚSES, životní prostředí

7.1

3.f

C.1.2.4 Zkvalitnění environmentálního prostředí, zvýšení
povědomí o environmentálním prostředí

7.1

3.f

3.f

Podoblast 2.1 Podpora podnikání, zkvalitnění služeb a
obchodu
C.2.1.1 Podpora podnikání malých podniků a
mikropodniků

5.1

1.1; 1.2;
4.3

C.2.1.2 Podpora rozšiřování a budování průmyslových zón

1.4

1.2

C.2.1.3 Podpora tradičních řemesel a tradičních služeb v
území
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4.3

1.d

Specifické cíle

SRR

SRJMK

PRJMK

C.2.2.1 Podpora a rozvoj podnikatelských subjektů v
návaznosti na venkovskou turistiku

5.1

4.3; 4.5

C.2.2.2 Podpora infrastruktury pro cestovní ruch

1.4

4.3

5.2

4.3

8.1; 8.3

4.2

1.4

3.4

3.i

C.3.2.1 Podpora udržování a opravy veřejné dopravní
infrastruktury a doplňkové dopravní infrastruktury

2.1; 1.3

3.1; 4.4

4.b

C.3.2.2 Podpora inovativních řešení veřejné hromadné
dopravy

1.3

C.3.2.3 Podpora ochrany před zvýšenými riziky z
mimořádných událostí

7.2

Podoblast 2.2 Rozvoj cestovního ruchu

3.g

Podoblast 2.3 Podpora zaměstnanosti
C.2.3.1 Podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti
na trhu práce
Podoblast 3.1 Řízení obcí a rozvoj infrastruktury
C.3.1.1 Zvyšování kvality a efektivnosti výkonu veřejné
správy a samosprávy
C.3.1.2 Adaptace nevyužitých objektů pro nové využití
C.3.1.3 Podpora výstavby a rekonstrukce veřejné
infrastruktury
C.3.1.4 Podpora bezbariérovosti a rekonstrukce veřejných
budov
Podoblast 3.2 Doprava a bezpečnost

4.d

Podoblast 3.3 Urbanismus, bydlení, vzhled obcí a veřejný
prostor
C.3.3.1 Podpora rozvoje bytové výstavby a rodinné
zástavby
C.3.3.2 Podpora údržby vzhledu obce
Podoblast 3.4 Památky a kulturní dědictví
C.3.4.1 Podpora zachování památek a místního kulturního
dědictví
C.3.4.2 Podpora regionální publikační činnosti, zachování
tradic a lidových zvyků
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3.2

3.h

3.2

3.h

Specifické cíle

SRR

SRJMK

PRJMK

3.2

2.6

3.h

Podoblast 4.1 Sport a rekreace
C.4.1.1 Zajistit dostatek sportovního vyžití podporou
výstavby, rekonstrukce, materiálně technického vybavení a
sportovních aktivit
Podoblast 4.2 Kultura a spol. a spolkový život
C.4.2.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a materiálnětechnického vybavení zázemí pro pořádání kulturních akcí

3.2

C.4.2.2 Podpora zájmového a spolkového setkávání
občanů

3.2

Podoblast 5.1 Školství a vzdělávání
C.5.1.1 Technická infrastruktura ve školství a celoživotním
vzdělávání, podpora praktické a teoretické výuky ve
školství

3.1; 4.1

2.3

3.c

C.5.1.2 Podpora volnočasových aktivit a dalšího vzdělávání,
zřizování nových služeb ve školství

3.2

2.6

3.h

2.4

3.a

Podoblast 5.2 Sociální služby
C.5.2.1 Podpora rozvoje a vzniku specifických nástrojů k
prevenci a řešení problémů osob ohrožených sociálním
vyloučením
C.5.2.2 Rozvoj dobrovolnictví
C.5.2.3 Prorodinná opatření
Podoblast 5.3 Zdravotnické služby
C.5.3.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně
technického zázemí zdravotních pracovišť

2.6

Podoblast 6.1 Informační a osvětová činnost pro rozvoj
regionu
C.6.1.1 Podpora poradenství, informovanosti a osvěty
C.6.1.2 Podpora společné propagace a marketingu

4.2
8.3

Podoblast 6.2 Rozvoj spolupráce v území
C.6.2.1 Podpora aktivit vedoucí ke spolupráci a partnerství

9.2

4.2

Pozn.: SRR – Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020; SRJMK – Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020; PRJMK – Program
rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017; SŽLAP – Strategie rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014–2020
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Území MAS Kyjovské Slovácko zasahuje převážně do správního obvodu obce s rozšířenou
působností (SO ORP) Kyjov. Obec Karlín patří do SO ORP Hodonín a Moravský Písek do SO
ORP Veselí nad Moravou. Všechna zmíněná SO ORP byla ve Strategii regionálního rozvoje ČR
2014–2020 (SRR ČR 2014–2020) identifikována jako hospodářsky problémové regiony a patří
tak mezi regiony státem podporované.
Při srovnání specifických cílů SCLLD MAS Kyjovské Slovácko s opatřeními SRR ČR 2014–2020
můžeme pozorovat soulad a silné vazby při řešení jednotlivých problémů hlavně v oblasti
životního prostředí, dopravy a bezpečnosti.
Na krajské úrovni byly specifické cíle SCLLD MAS Kyjovské Slovácko srovnány s opatřeními
Strategie rozvoj Jihomoravského kraje 2020 (SRJMK) a Programu rozvoje Jihomoravského
kraje 2014–2020 (PRJMK). V SRJMK byly identifikovány silné vazby především v oblasti
školství a vzdělávání, rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání, zemědělství a vinařství.
S PRJMK se SCLLD Kyjovské Slovácko shoduje především v tématech školství, vzdělávání a
životního prostředí.
Území SO ORP Kyjov, Veselí nad Moravou i Hodonín je řazeno mezi znevýhodněná území a je
mu věnována pozornost v rámci Integrovaného plánu rozvoje znevýhodněných území
Jihomoravského kraje, který byl finalizován v únoru 2015.
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3.6 POPIS OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ STRATEGIE
Průřezovou implementační aktivitou bude monitorování (sledování) rozvoje území MAS,
realizace rozvojových projektů a jejich výsledků a vyhodnocování zjištěných informací a
využívání poznatků z hodnocení. MAS monitoruje SCLLD jako celek.
Monitorovací a kontrolní komise sleduje naplňování cílů a dodržování monitorovacích
indikátorů ve vztahu k SCLLD. Monitoruje realizované projekty a kontroluje plnění podmínek
prováděných projektů.
V SCLLD si MAS stanovila indikátory pro strategický cíl, pomocí nichž bude každoročně
sledovat celkový vývoj regionu a dopady působení uplatňovaných rozvojových nástrojů.
Indikátory (z NČI 2014+) jsou dále stanoveny pro jednotlivé specifické cíle, které se váží ke
konkrétním opatřením. V rámci monitorovací a kontrolní komise bude zřízen monitorovací
systém, který bude sloužit ke sledování průběžného plnění nastavených indikátorů (závazně
u opatření CLLD, u ostatních indikátorů půjde pouze o indikativní sledování).
MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie a spolupracuje
s ŘO při průběžném vyhodnocování plnění stanovených cílových hodnot indikátorů. Dále
MAS zpracovává 2x ročně Zprávu o plnění Integrovaných nástrojů. Po ukončení posledního
projektu IN předkládá MAS Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie.
MAS také provádí povinnou Mid-term (střednědobou, průběžnou) evaluaci naplňování
SCLLD.
Příjemci v rámci CLLD budou mít za povinnost podávat po celou dobu realizace projektu
pravidelně jednou za předem stanovené období zprávu o postupu prací při realizaci projektu,
tzv. Monitorovací zprávu. Zprávy budou zpracovávány na standardizovaném formuláři a
budou obsahovat především tyto informace:
<0000>

název projektu a jméno příjemce,

<0000>

období, za které je zpráva podávána,

<0000>

monitorovací tabulka,

<0000>

neplánované situace v průběhu realizace projektu,

<0000>

datum vyplnění a podpis příjemce.

Kancelář MAS, konkrétně manažer kontrol po obdržení zprávy zaeviduje její přijetí,
zkontroluje soulad skutečného postupu realizace s plánovaným, vyhodnotí stav plnění
monitorovacích indikátorů a v případě, že shledá odlišnosti od plánovaného stavu či
vyhodnotí stav projektu jako rizikový, navrhne provedení neplánované kontroly.
Při ukončení projektu sepíše příjemce závěrečnou monitorovací zprávu a předá ji společně se
žádostí o proplacení dotace. V případě závěrečné monitorovací zprávy vždy proběhne
kontrola na místě. Ta bude součástí závěrečné kontroly před proplacením dotace.
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3.7 POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu bude využívat nástroj CLLD u tří operačních programů.
Z tohoto důvodu naleznete v následující části zpracovány tři programové rámce:
<0000>

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

<0000>

Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV).

<0000>

Programový rámec OP Zaměstnanost

Programový rámec IROP
MAS ve své strategické části navrhuje taková opatření, která pomáhají naplňovat specifické
cíle 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, IROP, prioritní osu 4, investiční prioritu 9d), SC 4.1..
V následující části jsou shrnuty fiche k jednotlivým specifickým cílům.

Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.3.2.1.1 Cyklostezky a cyklotrasy

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy

Popis opatření:

Podpora nemotorové dopravy, šetrné k
životnímu prostředí, která povede k poklesu
využívání automobilové dopravy ve prospěch
šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou
doprava cyklistická a pěší.

<0000>

stručný popis Opatření

Zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a
vzdělání, využití potenciálu nemotorové
dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvoření
podmínek pro mobilitu a optimalizaci sítě
cyklostezek a cyklotras.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.3.2.1 podpora udržování a opravy veřejné
dopravní infrastruktury a doplňkové dopravní
infrastruktury

58

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků
Nařízení, vycházející z potřeb území - vazba
na opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

O.3.2.1.3* udržování, opravy a výstavba
cyklostezek a cyklotras, multifunkčních stezek
a jejich doplňkové infrastruktury

Typy projektů

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě
stavebně upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je
vyloučená automobilová doprava. Výstavba a
modernizace cyklotras se zaměřením na
podporu integrovaných řešení, např.
cyklistické pruhy na komunikacích nebo
víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být
budování doprovodné infrastruktury, např.
stojanů na kola, úschoven kol, 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.

Příjemci podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

O.3.2.2.1 podpora sdílení dopravních
prostředků (carsharing, carpooling atd.)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

76100
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<0000>

název

Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

76200

<0000>

název

Délka rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

76310

<0000>

název

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Zdůvodnění fiche:
V současnosti je stále většina cyklotras vedena po silnicích III. třídy a nezpevněných cestách,
což neumožňuje bezpečnou cyklodopravu mezi obcemi za službami, pro zajištění cesty do
zaměstnání či do škol. Kvalitnější infrastruktura pro cyklisty v podobě upravených a dopravně
značených komunikací, cyklostezek, by výrazným způsobem usnadnila průběh nemotorové
dopravy a umožnila bezpečnější cestování. Hustá síť cyklotras i gastronomické, ubytovací a
další návazné služby jsou zároveň také součástí většího souboru realizovaných opatření na
podporu šetrnějších forem turistického ruchu.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.3.2.1.2 Zvyšování bezpečnosti dopravy

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy

Popis opatření:

Zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel
v obcích.

<0000>

stručný popis Opatření

Zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti
dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, zajištění dopravní dostupnosti
práce, služeb a vzdělání, vytváření podmínek
pro mobilitu.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.3.2.1 podpora udržování a opravy veřejné
dopravní infrastruktury a doplňkové dopravní
infrastruktury

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

O.3.2.1.2 budování a rekonstrukce veřejných
parkovacích ploch

Typy projektů

Výstavba a modernizace zastávek a
souvisejících a samostatných záchytných
parkovišť (typů K+R, B+R, P+G), zázemí pro
VHD, prostory pro bezpečné uschování kol s
přestupem na VHD (B+R), samostatné
projekty na záchytná parkoviště budou
realizovány v návaznosti na přestupní uzly
VHD. Přizpůsobování komunikací osobám s
omezenou pohyblivostí či orientací, budování
bezbariérových přístupů, zvuková signalizace
apod. Součástí projektu může být i doplňková

O.3.2.1.4 rekonstrukce, budování a vybavení
zastávek hromadné dopravy
O.3.2.1.5* budování prvků zklidňování
dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně
přechodů pro chodce
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zeleň v okolí zastávek.

Příjemci podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

74001

<0000>

název

Počet vytvořených parkovacích míst

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

75001

<0000>

název

Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

76401

<0000>

název

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

75120

<0000>

název

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě

Zdůvodnění Fiche:
Dopravní obslužnost na území je realizována dopravou soukromou automobilovou, veřejnou
železniční a autobusovou (IDS JMK). Na území celého okresu Hodonín je 115 km silnic I. třídy
a 435 km silnic nižších tříd. Kvalita silnic je v mnoha případech velmi špatná a nevyhovující je
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i situace s chodníky, které v mnoha úsecích obcí zcela chybějí. Zklidňující dopravní prvky se
vyskytují jen ojediněle. Převážně v menších obcích občané parkují své automobily u krajnic
hlavních silnic, z důsledku nedostatku veřejných parkovacích ploch. I když je systém
hromadné dopravy osob v regionu MAS relativně funkční, většina obyvatel využívá při
cestách do zaměstnání, na nákupy i za nejrůznějšími druhy služeb individuální
automobilovou dopravu. Přesto z autobusového nádraží v Kyjově vyjíždí denně 11 linek IDS
JMK. Na území je podle mapového portálu IDS JMK celkem 163 zastávek. Zastávky obsahují
často jen základní vybavení, jako je označník, lavička a odpadkový koš. Přístřešky zastávek
jsou často poničené v důsledku vandalismu.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.5.2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální
inkluzi a komunitní rozvoj

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Popis opatření:

Řešení problematiky sociálního vyloučení,
dobudování potřebné infrastruktury pro
poskytování sociálních služeb, činnost
komunitních center a doprovodných
programů.

<0000>

stručný popis Opatření

Podpora služeb terénního a ambulantního
charakteru, které odpovídají současným
principům sociálního začleňování. Podpora
služeb primární prevence, které mají
komunitní charakter. Podpora práce s
místními komunitami a vytváření podmínek
pro jejich rozvoj.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.5.2.1 podpora rozvoje a vzniku specifických
nástrojů k prevenci a řešení problémů osob
ohrožených sociálním vyloučením

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně
aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje
osobnostních kompetencí, vzdělávání, finanční
gramotnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením a nízkoprahových center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální
prevence a služeb následné péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních
sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních
sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně
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vybavení osobám v nepříznivé sociální a
zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné
bydlení, chráněné bydlení, azylové domy,
domy s pečovatelskou službou, startovací byty
atd.); komunitní centra
O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby
se zdravotním postižením
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně
terapeutických dílen, chráněných dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných
terapeutických metod, sociální a pracovní
rehabilitace
O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní péče

Typy projektů

a) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj
sociální služby (soc. služby definované
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů) 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.
b) Podpora rozvoje infrastruktury komunitních
center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce - stavby,
stavební úpravy, pořízení vybavení a případné
související úpravy venkovního prostranství
(zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření
prostoru pro setkávání členů komunit
ohrožených sociálním vyloučením. Podpora
Komunitních center místních obyvatel, ve
kterých se setkávají členové komunity za
účelem realizace sociálních, vzdělávacích,
kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity
jako celku - stavby, stavební úpravy, pořízení
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vybavení a případné související úpravy
venkovního prostranství (zeleň, parková
úprava).

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
- církve
- církevní organizace

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých
výdajů bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

55401

<0000>

název

Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

55402

<0000>

název

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

67510
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<0000>

název

Kapacita služeb a sociální práce

Zdůvodnění Fiche:
V území MAS se vyskytují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména ve skupinách
nízkopříjmových rodin, mezi závislými lidmi, bezdomovci a mládeží ohroženou soc.
patologickými jevy. Mezi těmito osobami je prokázána nejvyšší míra nezaměstnanosti a
samo území MAS navíc spadá mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. V území proto
působí několik organizací, které se snaží zabezpečit co nejrozmanitější spektrum sociálních
služeb. Avšak některé z nich se potýkají s problémy nevyhovujícího materiálně-technického
zázemí pro poskytování kvalitních služeb. Z přehledu poskytovatelů soc. služeb uvedeného
v analytické části je také patrné, že se v území vyskytuje nízká míra využívání služeb
komunitního charakteru. Neexistuje zde také žádné sociální komunitní centrum, které by
vedlo k začleňování a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených soc. vyloučením na trhu
práce nebo zajišťovalo sociální, kulturní či vzdělávací aktivity vedoucí ke zlepšení sociální
situace jednotlivců.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.2.3.1.1 Sociální podnikání - výstavba,
rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

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

Popis opatření:

Vznik nových podnikatelských aktivit a rozvoj,
rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve
stávajících sociálních podnicích. Řešení
nepříznivé situace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených osob.

<0000>

stručný popis Opatření

Podnikatelské aktivity naplňují principy
sociálního podnikání a mají sociální,
environmentální a ekonomický přínos.
Nabídka pracovního uplatnění
znevýhodněným lidem, kteří by se jinak
obtížně uplatnili na pracovním trhu.
Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa
pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin
a bude přispívat k podpoře sociálního
začleňování tím, že min. 30% zaměstnanců
z celkového počtu zaměstnanců soc. podniku
bude pocházet z cílových skupin.
Podpora stávajících podniků pořízení
vybavení do nich je možná, pokud se rozšíří
kapacita podniku nebo sociální podnik začne
provozovat novou podnikatelskou aktivitu.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.2.3.1 podpora aktivit vedoucí ke zvýšení
zaměstnanosti na trhu práce

Oblast podpory
O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
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programové rámce IROP)

Typy projektů

Příjemci podpory

nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební
úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální
podnikání
- osoby samostatně výdělečné činné
- malé a střední podniky
- obce
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

10000

<0000>

název

Počet podniků pobírajících podporu

Indikátor výstupů
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<0000>

číslo

10105

<0000>

název

Počet nových podniků, které dostávají
podporu

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

10400

<0000>

název

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

10102

<0000>

název

Počet podniků pobírajících granty

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

10300

<0000>

název

Soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)

Indikátor výstupů
<0000>
<0000>

číslo

10403

název

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

10411

<0000>

název

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším
vzděláním

Zdůvodnění Fiche:
Území MAS patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Značný výskyt
osob ohrožených sociálním vyloučením zejména ve skupinách nízkopříjmových rodin, mezi
závislými lidmi, bezdomovci a mládeží ohroženou soc. patologickými jevy, mezi nimiž je
prokazatelně nejvyšší míra nezaměstnanosti, problémy uplatnitelnosti osob se změnou
pracovních schopností vlivem onemocnění či tělesného postižení a současně vztah osob
žijících v regionu k tradičním odvětvím zemědělství, výroby a zpracování plodin a dostatek
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nevyužívaných venkovských brownfields dává dostatečný prostor pro uplatnitelnost principů
sociálního podnikání a jeho rozvoje.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.5.3.1.1 Deinstitucionalizace psychiatrické
péče

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví

Popis opatření:

Poskytování péče pacientů v přirozeném
prostředí, která umožní setrvání v komunitě.
Přesun psychiatrické péče do jejího těžiště do
komunity, směřující k sociálnímu začleňování
duševně nemocných a jejich postupnému
návratu na trh práce.

<0000>

stručný popis Opatření

Zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické
péče, zvýšení úspěšnosti začleňování duševně
nemocných do společnosti.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.5.3.1 podpora výstavby, rekonstrukce a
materiálně technického zázemí zdravotních
pracovišť

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
O.5.3.1.1* podpora výstavby, rekonstrukce a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
materiálně technického vybavení
vycházející z potřeb území - vazba na
zdravotnických budov a pracovišť
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

Typy projektů

Projekty podporované v tomto opatření musí
být v souladu se Strategií reformy
psychiatrické péče a mohou se zaměřovat na
následující oblasti:
Vybavení mobilních týmů, zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče (centra
duševního zdraví, stacionáře, rozšířené
ambulance apod.) a zřizování nových či
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rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení
deinstitucionalizované péče. Pořízení prostor
a potřebných stavebních úprav pro
poskytování psychiatrické péče v centrech
duševního zdraví, v psychiatrických
ambulancích a v psychiatrických odděleních
nemocnic. Jako doplňková aktivita bude
podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje,
parky a zahrady.

Příjemci podpory

- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
- subjekty poskytující veřejnou službu v
oblasti zdravotní péče podle zákona č.
372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v
platných zněních
- nestátní neziskové organizace
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
- církve
- církevní organizace

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátory výstupů
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<0000>

číslo

57301

<0000>

název

Počet podpořených poskytovatelů
psychiatrické péče

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

57801

<0000>

název

Počet podpořených mobilních týmů

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

57310

<0000>

název

Kapacita poskytovatelů psychiatrické péče
vytvořené nebo modernizované v souvislosti
s reformou psychiatrické péče

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

57410

<0000>

název

Průměrná délka hospitalizace v institucích
dlouhodobé psychiatrické péče

Zdůvodnění Fiche:
V území služby psychiatrické péče poskytuje dlouhodobě Nemocnice Kyjov prostřednictvím
integrované psychiatrické ambulance, na základě doporučení praktického lékaře. Od roku
2014 také Sociálně psychiatrické centrum Fénix, které svoje služby v této oblasti zaměřuje
spíše na služby denního stacionáře a centra duševního zdraví. Psychoterapii a krizovou
intervenci provozuje také ambulance klinické psychologie Teherapy Kyjov, s.r.o. a někteří
kliničtí psychologové působící jako OSVČ. Tyto organizace však v současné době nemají
dostatečné materiálně-technické zázemí na rozvoj svých služeb směrem k poskytování
psychiatrické péče v přirozeném prostředí a přesun psychiatrické péče směrem do komunity.
O tyto aktivity však jeví zájem a chtějí se věnovat i začleňování duševně nemocných.
Investice do zajištění deinstitucionalizace psychiatrické péče by organizacím pomohly zvýšit
kvalitu a spektrum poskytovaných služeb v území.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.5.1.1.1 Vzdělávání a celoživotní učení

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

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

Popis opatření:

Zajištění rovného přístupu cílových skupin ke
vzdělávání a k získávání klíčových schopností
a k celoživotnímu učení a tím zajistit reálnou
uplatnitelnost na trhu práce.

<0000>

stručný popis Opatření

Podporu kvalitní infrastruktury pro výuku
klíčových kompetencí, které žáci základních a
středních škol využijí v praxi. Podpora výuky
technických a řemeslných dovedností pro
zvyšování zájmu žáků a studentů o
přírodovědné a technické obory, výuku cizích
jazyků a oblast digitálních technologií,
vybudování zázemí, využitelného pro
celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s
požadavky trhu práce. Podpora zájmového
neformálního vzdělávání.
Podpora infrastruktury ZŠ, SŠ, VOŠ a
zájmového a neformálního vzdělávání je
možná pouze ve vazbě na klíčové
kompetence, uvedené v PD IROP.

<0000>

název specifického cíle strategie

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

C.5.1.1 Technická infrastruktura ve školství a
celoživotním vzdělávání, podpora praktické a
teoretické výuky ve školství

O.5.1.1.1* rekonstrukce, výstavba a
materiálně technické vybavení budov
O.5.1 .1.2* zlepšování podmínek pro integraci
a inkluzi žáků se speciálními potřebami
O.5.1 .1.3* vybavení školských zařízení pro
praktickou výuku (dílny, odborné pracoviště
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apod.)
O.5.1 .1.4 podpora celoživotního vzdělávání a
alternativních způsobů vzdělávání

Typy projektů

a) Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání v základních školách.
Stavební úpravy, 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.
b) Podpora infrastruktury škol a školských
zařízení pro střední a vyšší odborné
vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích: v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi.
Modernizace odborných učeben za
účelem zvýšení kvality výuky a
připravenosti žáků na odbornou praxi
a sladění požadavků poptávky a
nabídky na regionálním trhu práce ve
vazbě na klíčové kompetence viz výše.
c) Podpora infrastruktury pro celoživotní
vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích: v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi.
d) Podpora infrastruktury pro zájmové a
neformální vzdělávání mládeže v
následujících klíčových kompetencích:
v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními
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technologiemi.
Stavební úpravy prostor pro výuku
zájmových kroužků s cílem rozvoje
klíčových kompetencí viz výše.

Příjemci podpory

- školy a školská zařízení v oblasti základního
a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

50000

<0000>

název

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

50001

<0000>

název

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Indikátor výsledku
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<0000>

číslo

50030

<0000>

název

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací
systém

Zdůvodnění Fiche:
V území MAS se v současnosti nachází 16 základních škol, jedno Gymnázium v Kyjově, které
zároveň provozuje Univerzitu třetího věku a tři střední školy. Pro zajištění stávající kvality
škol je potřeba zvýšit investice směřující na výuku specializovaných předmětů – zajistit
kvalitní materiálně technické zázemí (technických, řemeslných, přírodovědných, jazykových
předmětů), srovnatelné ve všech školách v území a postarat se o odstranění špatného
technického stavu některých školských budov. Z osobních rozhovorů se zřizovateli škol
vyplynula převážně poptávka po budování odborných učeben pro uplatňování moderních
forem výuky fyziky, chemie, přírodopisu a jazyků a objevil se i zájem obnovy, v minulém
desetiletí rušených, dílenských učeben.
Problémovou oblastí ve školství je také klesající poptávka po řemeslně zaměřených školách
(učňovských školách) a návaznost středního školství v území na poptávku na trhu práce, kdy
studenti po dostudování střední školy vykonávají velmi často jinou profesi, než vystudovali
v důsledku nedostatku praxe, poptávky a nízké úrovně mezd v těchto oborech. Tedy i u
středních škol by investice do odborných učeben a materiálního vybavení pro odborné
předměty zvyšující praxi ve školách mělo vést k snížení nezaměstnanosti a zvýšení zájmu o
technické a řemeslné obory. V území roste také počet osob vyhledávající další vzdělávání a
školské i jiné volnočasové aktivity, které je tudíž potřeba také podporovat.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.3.4.1.1 Zachování kulturního dědictví
Kyjovského Slovácka

Vazba na specifický cíl IROP 4.1

3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoje kulturního dědictví

Popis opatření:

Zachování, ochrana a rozvoj potenciálu
kulturního dědictví a jeho využití k
vyváženému rozvoji území.

<0000>

stručný popis Opatření

Efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení památek včetně
parků a zahrad.

<0000>

název specifického cíle strategie

C.3.4.1 podpora zachování památek a
místního kulturního dědictví

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce IROP)

O.3.4.1.1* rekonstrukce a údržba památek,
sakrálních staveb, sklepní architektury, drobné
architektury v krajině a významných prvků
kulturního dědictví

Typy projektů

Obnova a rozvoj objektů národních kulturních
památek a památek evidovaných v
Indikativním seznamu národních kulturních
památek (platných k 1. 1. 2014), které mají
největší potenciál pro sociální a ekonomický
rozvoj regionů.
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
- odstraňování přístupových bariér,
- zvýšení ochrany památky a jejího
zabezpečení,

O.3.4.1.2 podpora výstavby a rekonstrukce
budov a areálů sloužících pro interpretace
místního kulturního dědictví; podpora
materiálně-technického vybavení sloužícího
pro interpretaci místního kulturního dědictví
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- 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.

Příjemci podpory

- vlastníci památek nebo subjekty s právem
hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob
nepodnikajících

Výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
bude nastavena ve výzvě MAS

Principy pro určení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

90501

<0000>

název

Počet revitalizovaných památkových objektů

Indikátor výstupů
<0000>
<0000>

číslo

91005

název

Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

91010

<0000>

název

Počet návštěv kulturních památek a
paměťových institucí zpřístupněných za
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vstupné

Zdůvodnění Fiche:
Oblast Kyjovska disponuje významným potenciálem cestovního ruchu vyplývajícím
především z existence místních kulturních a folklorních tradic, které se zde uchovaly v míře
neobvyklé ve většině jiných oblastí ČR. Vyskytuje se zde potenciál rozvoje v oblasti zvyšování
návštěvnosti prostřednictvím investic do zachování kulturního dědictví. Bezesporu
nejnavštěvovanější a turisticky nejoblíbenější pamětihodností regionu je Státní zámek
Milotice s tisícovkami návštěvníků ročně, který je zařazen také mezi národní kulturní
památky v evidenci Národního památkového ústavu. Tak jako u každého turistického cíle je
potřeba jeho efektivní plnohodnotné využití a zatraktivnění za účelem zachování a zvyšování
návštěvnosti např. prostřednictvím odstraňování přístupových bariér, zvyšování ochrany
památky a jejího zabezpečení, restaurování památek či rekonstrukcí stávajících nebo
budováním nových expozic.
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Programový rámec Programu rozvoje venkova
Opatření financovaná z PRV se zaměřují na rozvoj zemědělského a lesnického podnikání a na
posílení jejich pozitivního vlivu na životní prostředí vycházející z operace 19.2.1 a operace
19.3.1 Programu rozvoje venkova. V následující části jsou shrnuty příslušné fiche.

Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 14)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na činnosti v oblasti
odborného vzdělávání a získávání dovedností
a informační akce pro osoby pracující v
odvětvích zemědělství, potravinářství a
lesnictví, pro uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, působící ve
venkovských oblastech, podporované v rámci
PRV

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.6.1.1 podpora poradenství, informovanosti
a osvěty
O.6.1.1.2* poradenská činnost zaměřená na
zvyšování kvality produktů a služeb
zemědělců, agroturistika

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků
Nařízení vycházející z potřeb území)

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a
získávání dovedností 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
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být náklady na organizaci a zajištění
vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo
informačních akcí (15 a více účastníků),
včetně exkurzí pořádaných v 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.

Definice příjemce dotace

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné
předávání znalostí a informační akce.

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-
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budou zaměřeny na více prioritních
oblastí PRV a opatření strategie CLLD
mají přiměřený rozpočet přepočtený
na výstupy projektu
využívají aktivizační metody výuky
mají nižší způsobilé výdaje
obsahují dostatečně a srozumitelně
popsaný záměr - hodnocení se bude
odvíjet od nepovinné přílohy a
dodržení její struktury
podporují regionální aktivitu a
spolupráci (projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
projekt využívá místní zemědělské
suroviny a produkty (např.
občerstvení)
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou

propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

92301

<0000>

název

Počet účastníků vzdělávání

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

15

<0000>

cílový stav

45

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

92030

<0000>

název

T3 Celkový počet vyškolených účastníků

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

15

<0000>

cílový stav

45
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora
investic v rostlinné a živočišné výrobě

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského
podniku skrze hmotné a nehmotné investice
v živočišné, rostlinné výrobě a investic do
zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci včetně investic na
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu a pořízení paletovacích zařízení pro
vlastní spotřebu.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.1.1.1 podpora stávajících a vznik nových
malozemědělců, zpracovatelských podniků,
vinařství
O.1.1.1.1* zajištění technologií,
investice pro konkurenceschopnost

hmotné

O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova
původních odrůd, tradičních plodin

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků
Nařízení vycházející z potřeb území)

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné
investice v živočišné a rostlinné výrobě, je
určena na investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou
výrobu a pro školkařskou produkci.
Podporovány budou též investice na
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku. V rámci této Fiche nelze podpořit
investice pro živočišnou výrobu týkající se
včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou
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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
Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

-

Zemědělský podnikatel

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-

-
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vytvoří pracovní místo
budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
podává žadatel, který se chová
společensky odpovědně (zaměstnávání
sociálně znevýhodněných osob)
podává žadatel, který podniká alespoň
3 roky v zemědělství nebo
v potravinářství
obsahují investice do technologií a
objektů ve vlastnictví žadatele
podává žadatel, který přímo uvádí
vlastní produkci na trh konečnému
spotřebiteli
mají nižší způsobilé výdaje
podporují regionální spolupráci
(projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

2

<0000>

cílový stav

5

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

94800

<0000>

název

pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

2
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.1.1.1.2 Zemědělské podnikání zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné
investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů
rybolovu, přičemž výstupem procesu
produkce může být produkt, na nějž se
uvedená příloha nevztahuje.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.1.1.1 podpora stávajících a vznik nových
malozemědělců, zpracovatelských podniků,
vinařství
O.1.1.1.1* zajištění technologií,
investice pro konkurenceschopnost

hmotné

O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova
původních odrůd, tradičních plodin

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků
Nařízení vycházející z potřeb území)

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné
investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh. Způsobilé výdaje jsou investice do
výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů) a
investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a
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druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice
vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality
produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na
trh (včetně investic do marketingu) a
investice do zařízení na čištění odpadních vod
ve zpracovatelském provozu. V rámci této
Fiche nelze podpořit investice týkající se
zpracování produktů rybolovu a výroby
medu a dále v případě zpracování vinných
hroznů technologie, které obsahují: dřevěný
sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na
výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
speciální kvasnou nádobu s aktivním
potápěním matolinového klobouku pro
výrobu červených vín nebo cross-flow filtr
na víno, ve kterém je víno přiváděno na
membránu tangenciálně a určitý objem
vína prochází membránou jako filtrát a
zbývající pokračuje podél membrány s
odfiltrovanými nečistotami.

Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU jako vstupní
produkt.

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které:
-
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vytvoří pracovní místo
budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
podává žadatel, který se chová
společensky odpovědně (zaměstnávání

-

-

-

-

sociálně znevýhodněných osob)
podává žadatel, který podniká alespoň
3 roky v zemědělství nebo v
potravinářství
obsahují investice do technologií a
objektů ve vlastnictví žadatele
podává žadatel, který zpracovává
vlastní zemědělskou produkci, a/nebo
uvádí produkci na trh konečnému
spotřebiteli.
projekt využívá místní zemědělské
suroviny a produkty
mají nižší způsobilé výdaje
podporují regionální spolupráci
(projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

2

<0000>

cílový stav

5

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

94800

<0000>

název

pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

<0000>

výchozí stav

0
90

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

<0000>

cílový stav

2
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.1.2.1.1 Společná zařízení po
pozemkových úpravách

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se
týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k
zemědělské a lesní půdě a pozemkových
úprav.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině,
osvěta o možnostech krajinných úprav
O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace
pozemkových úprav
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování,
zalesňování

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území)

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných
zařízení, což je opatření zajišťující
zpřístupnění především zemědělských a
lesních pozemků, opatření k ochraně životního
prostředí a zachování krajinného rázu,
zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní, protipovodňová opatření pro
ochranu půdního fondu a vodohospodářská
opatření. Realizace společných zařízení musí
být v souladu se schválenými návrhy
pozemkových úprav.

Definice příjemce dotace

Obec nebo zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů

min.
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50.000,- Kč

max.

Principy pro určení preferenčních kritérií

5.000.000,- Kč

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-

-

budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
na dotčeném katastrálním území se
doposud nerealizovala žádná prioritní
opatření z plánu společných zařízení
spadají do priorit dle platné a
schválené rozvojové strategie obce
nebo mikroregionu
budou v rámci projektu realizovat
polní cesty, nebo prvky ÚSES, navazují
na již existující obdobné prvky
společných zařízení v tomtéž nebo
sousedních katastrálních územích.
mají nižší způsobilé výdaje
je zajištěna následná péče (doložení
nepovinné přílohy s popisem zajištění
následné péče)
obsahují osvětové akce
environmentálního charakteru
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1
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<0000>

cílový stav

4

Indikátor výsledku 1
<0000>

číslo

94301

<0000>

název

Celková délka cest zajišťující zpřístupnění
pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její
diverzifikaci (km)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

1
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.1.2.1.2 Lesnická infrastruktura

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se
týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví,
včetně přístupu k lesní půdě.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině,
osvěta o možnostech krajinných úprav
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování,
zalesňování
O.1.2.1.3* budování a udržování polních a
lesních cest, přístup k lesní půdě
O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k
zlepšení prostupnosti krajiny

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území)

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné
investice, které souvisejí s rekonstrukcí a
budováním lesnické infrastruktury vedoucí
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních
cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních
cest bude podporována i obnova či nová
výstavba souvisejících objektů a technického
vybavení.

Definice příjemce dotace

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící
v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých
osob nebo jejich sdružení nebo spolků
s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo
jejich svazků.
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Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-

zahrnují novostavby, rekonstrukce či
opravu lesní cesty, která navazuje
nebo bude navazovat na jinou stávající
cestu
mají jako součást projektu novostavby,
rekonstrukce či opravy lesní cesty
opevnění spadišť propustků, nebo
příčných svodnic
vybudují nad rámec způsobilých výdajů
prvek pro rekreaci a osvětu v kulturní,
historické či environmentální oblasti
(lavičky, tabule, altány, odpočívky, …)
mají nižší způsobilé výdaje
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

<0000>

cílový stav

2

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

94302
96

<0000>

název

Celková délka lesních cest (km)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

<0000>

cílový stav

2

Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a
mikropodniků

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj
nových nebo existujících podniků. Vznik
nových a podpora stávajících živností v oblasti
výroby, zpracování a služeb. Rozvoj
hospodářské struktury nezemědělských
aktivit. Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělských a nezemědělských podnikatelů
a řemesel na venkově.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.2.1.1 podpora podnikání malých podniků a
mikropodniků
O.2.1.1.2* zajištění technologií a materiálně
technického zázemí, investice pro
konkurenceschopnost
O.2.1.1.5* využívání venkovských brownfields
pro rozvoj podnikání
O.2.1.1.6 zavádění nových služeb a zvyšování
rozmanitosti služeb v území, podpora
doplňkových služeb např. u sportovních a
kulturních zařízení

Oblast podpory
Podporovány budou investice do vybraných
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
nezemědělských činností dle Klasifikace
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení ekonomických činností (CZ-NACE) dle
Pravidel PRV. Preferovány budou činnosti
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vycházející z potřeb území)

nespadají do oblasti venkovské turistiky
(venkovská turistika je podporovaná
v Opatření 2.2.1.1).

Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-

-
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vytvoří pracovní místo
budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
se budou týkat CZ NACE mimo činnosti
spadající do venkovské turistiky
podává žadatel, který se chová
společensky odpovědně (zaměstnávání
sociálně znevýhodněných osob)
mají nižší způsobilé výdaje
zavádí v regionu novou službu nebo
produkt
vytvoří tovaryšské pracovní místo
(zaměstná absolventa řemeslného
oboru, ve kterém žadatel podniká)
mají místo realizaci projektu ve
stejném, nebo sousedícím
katastrálním území, podle adresy
trvalého pobytu/sídla žadatele
podává žadatel, který se stal OSVČ
nejdříve 1 rok před podáním žádosti
projekt využívá místní suroviny a
produkty
podporují regionální spolupráci
(projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
obsahují propagační opatření MAS

(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

5

<0000>

cílový stav

10

Indikátor výsledku 1
<0000>

číslo

94800

<0000>

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

1
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj
nových nebo existujících podniků a rozvoj
cestovního ruchu.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.2.2.1 podpora a rozvoj podnikatelských
subjektů v návaznosti na venkovskou turistiku
O.2.2.1.1 podpora mapování turistických cílů a
potřeb návštěvníků; tvorba turistických
informačních systémů
O.2.2.1.2* investice a pořízení materiálně
technického zázemí pro subjekty zaměřené na
venkovskou turistiku (sportovní, zábavní a
rekreační činnosti, stravování, pohostinství)
O.2.2.1.3 podpora venkovské turistiky a vzniku
nových turistických cílů, zefektivnění řízení
cestovního ruchu, koordinace aktivit v území
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro
turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení,
tematické stezky, odpočívky atd.)

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území)

Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických
činností
(CZ-NACE) dle
Pravidel PRV. Preferovány budou činnosti
spadají do oblasti venkovské turistiky.

Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) 100

mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.

Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

-

-

-
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budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
budou zaměřeny na CZ NACE týkající
se venkovské turistiky
vytvoří pracovní místo
mají nižší způsobilé výdaje
budou mít ubytovací kapacitu ke dni
žádosti o proplacení do 10 lůžek
evokují vznik doplňujících činností k
projektu, které na projekt navazují,
nebo vedou k jeho dalšímu rozvoji
(doložení podrobného popisu aktivit,
navazujících na projekt a vedoucích
k jeho dalšímu rozvoji)
upozorňují na místní zajímavosti a
turistické cíle regionu (v provozovně
budou k dispozici např. letáčky, mapky
a jiné informace z regionu)
doloží nepovinnou přílohu - projektový
záměr (popis musí být dostatečně
podrobný a srozumitelný, míra
připravenosti je průkazná, zahrnuje
rizika a způsoby eliminace)
podporují regionální spolupráci
(projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou

propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

3

<0000>

cílový stav

5

Indikátor výsledku 1
<0000>

číslo

94800

<0000>

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

1
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 25)

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvyšování
environmentálních, společenských a
rekreačních funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora aktivit vedoucí k usměrňování
návštěvnosti území, údržba lesního prostředí.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.2.2.2 podpora infrastruktury pro cestovní
ruch
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro
turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení,
tematické stezky, odpočívky atd.)

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území)

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

Definice příjemce dotace

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-

budou zaměřeny na více opatření
strategie CLLD
upozorní na místní zajímavosti a
turistické cíle
využívají při realizaci přírodní materiály
(dřevo, kámen)
mají nižší způsobilé výdaje
obsahují osvětové akce
podporují regionální spolupráci
(projekt obsahuje popis
spolupracujících subjektů a konkrétní
způsobu jejich zapojení)
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

92702

<0000>

název

Počet podpořených operací (akcí)

<0000>

výchozí stav

0
104

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

<0000>

cílový stav

2

Indikátory výstupů 2
<0000>

číslo

93001

<0000>

název

Celková plocha (ha)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

1

Indikátor výsledku

Závazný indikátor není stanoven
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 26

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice do lesní
techniky a postupů práce, které zvyšují
hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím
využití šetrnějších technologií a strojů při
hospodaření v lesích, omezujících poškození
lesní půdy a porostů a vedou k efektivnímu
zpracování dřeva.
Podpora je podmíněna hospodařením v lesích
podle lesních hospodářských plánů nebo
lesních hospodářských osnov a zajišťuje
udržitelné obhospodařování lesů v České
republice.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině,
osvěta o možnostech krajinných úprav
O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace
pozemkových úprav
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování,
zalesňování

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území)

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

Definice příjemce dotace

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí,
malé a střední podniky zaměřené na
investice, které zvyšují lesnický potenciál
nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací
lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Principy pro určení preferenčních kritérií

Zvýhodněny budou projekty, které:
-

-
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podává žadatel, který zaměstnává
nebo zaměstná zdravotně či sociálně
znevýhodněné zaměstnance
mají kratší dobu realizace
mají velikost investice v závislosti na
velikost obhospodařovaného lesního

-

majetku do 7000 Kč /ha
mají nižší způsobilé výdaje
obsahují propagační opatření MAS
(logo na www stránkách, uvedení MAS
v tištěných materiálech, na
informačních tabulích mimo povinnou
propagaci, jiné kreativní formy)

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

93701

<0000>

název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

<0000>

cílový stav

2

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

94800

<0000>

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

<0000>

cílový stav

0
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Identifikace Fiche
Název Fiche

OPR.6.2.1.1 Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

Vazba na článek nařízení PRV

PRV Článek 44

Vymezení Fiche
<0000>

stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na projekty vykazující
přidanou hodnotu spoluprací. Musí se jednat
o výstupy, které by bez spolupráce v takové
podobě nevznikly. Způsobilé na podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž
SCLLD byla schválena z PRV. V rámci projektů
lze realizovat měkké akce (propagační,
informační, vzdělávací a volnočasové)
zaměřené na témata, která jsou řešena v
SCLLD daných MAS a investiční akce se
zaměřením na zajištění odbytu místní
produkce včetně zavedení značení místních
výrobků a služeb; související se vzdělávacími
aktivitami; do informačních a turistických
center.

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.6.2.1 podpora aktivit vedoucí ke spolupráci a
partnerství
O.6.2.1.1 budování platformy pro komunikaci
a spolupráci
O.6.2.1.2 podpora meziobecní spolupráce
O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS, podpora
mezinárodní spolupráce
O.6.2.1.4 podpora spolupráce veřejného,
ziskového, neziskového sektoru; podpora
spolupráce za účelem zvyšování
zaměstnanosti, koordinace

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a

V rámci projektu lze realizovat měkké akce
(propagační, informační, vzdělávací a
109

jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení volnočasové) zaměřené na témata:
vycházející z potřeb území)
<0000> rozvoj cestovního ruchu, venkovské
turistiky a vinařství, turistická destinace
a management
<0000>

podpora udržování a interpretace
místního přírodního a kulturního
dědictví

<0000>

podpora místní produkce, např. prodej
ze dvora, místní krátké řetězce,
regionální značení, řemeslné a
farmářské trhy, mobilní prodejny či jiné
odbytové nástroje

<0000>

projekty na ochranu a údržbu krajiny.

<0000>

projekty v oblasti vzdělávání a
zvyšování zaměstnanosti

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.).
Jako hmotné a nehmotné investice včetně
stavebních úprav je možné realizovat pouze
následující výdaje:

Definice příjemce dotace

<0000>

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

<0000>

investice související se vzdělávacími
aktivitami,

<0000>

investice do informačních a turistických
center.

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

Výše způsobilých výdajů

min.

50.000,- Kč

max.

5.000.000,- Kč

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

92501

<0000>

název

Celkové veřejné výdaje (EUR)

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

x

<0000>

cílový stav

54496
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Programový rámec OPZ
Opatření financovaná z OPZ se zaměřují na podporu uplatnění obyvatel na trhu práce, na
jejich sociální začleňování a prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni,
vycházející z Investiční priority 2.3 Operačního programu. Při vyhlašování výzev MAS bude
postupováno v souladu s výzvou ŘO OPZ. V následující části jsou shrnuty opatření
k specifickému cíli 2.3.1 OP.

Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření

Vazba na článek nařízení/specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských
oblastech

Návaznost na ostatní Operační programy

IROP. 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Vymezení Opatření

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších
aktérů na místní úrovni

<0000>

stručný popis Opatření

A) Podpora zařízení, která doplní chybějící
kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby)
s podporou na zajištění doprovodů dětí na
kroužky a zájmové aktivity. Podpora
příměstských táborů v době školních
prázdnin. Podpora dopravy dětí do/ze školy,
dětské skupiny nebo příměstského tábora.
B) Podpora dětských skupin pro podniky i
veřejnost

<0000>

vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo

C.5.2.3 Prorodinná opatření

O.5.2.3.1* podpora rodinných center, family
pointů, klubů maminek a odlehčovacích služeb
pro matky na mateřské dovolené (jesle,
bytové školky atd.)
O.5.2.3.3* podpora dětských skupin pro
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programové rámce OPZ)

podniky a veřejnost
O.5.2.3.4* podpora osob pečujících o jiné
závislé osoby
O.5.2.3.6* podpora sanace rodiny
O.5.2.3.7* podpora služeb orientující se na
členy z neúplných rodin

Popis možných zaměření projektů (témata
projektů)

Podpora zařízení, doplňujících chybějící
kapacity školních družin a dětských klubů,
s možností podpory doprovodu dětí na
kroužky a zájmové aktivity. Podpora
příměstských táborů pro děti mladšího
školního věku v době školních prázdnin.
Podpora zajištění dopravy dětí do škol,
dětských skupin či příměstského tábora.
Vznik, transformace a provoz dětských skupin
dle zákona č. 247/2014 Sb., včetně podpory
živností volných a vázaných související
s těmito aktivitami.

Definice příjemce dotace

- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Organizace zřizované obcemi
- Příspěvkové organizace
- Dobrovolné svazky obcí
- Školy a školská zařízení
- Obchodní korporace dle zákona č. 90/2012
Sb.
- OSVČ

Podporované cílové skupiny

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

Principy pro určení preferenčních kritérií

min.

400.000,-Kč

max.

1.000.000,-Kč

Obecně bude kladen důraz na účelnost,
potřebnost, efektivnost, hospodárnost,
proveditelnost a spolupráci. Zvýhodněny
budou projekty, které:
-

-

budou podporovat vznik živností
řeší aktuální příčiny problémů nebo
budou zapadat do aktivit
identifikovaných ve strategii CLLD
mají přiměřený rozpočet přepočtený
na výstupy projektu
obsahují dostatečně a srozumitelně
popsaný záměr a cíle
podporují regionální spolupráci a
obsahují propagační opatření

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

60000

<0000>

název

Celkový počet účastníků

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

35

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota indikátoru byla stanovena podle
nastavené alokace ve Fichi a z výsledků
získaných při zjišťování absorpční kapacity
území. Předpokládáme realizaci minimálně 7
aktivit s pěti účastníky na jednu aktivitu.
Náklady na aktivitu budou tvořit mzdové
výdaje, pronájem prostor, pořízení materiálně
technického zázemí a poměrná část
nepřímých výdajů zajišťující administraci
projektu.

<0000>
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Indikátor výstupů
<0000>

číslo

50001

<0000>

název

Kapacita podpořených zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

20

<0000>

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnoty vychází z výsledků získaných při
zjišťování absorpční kapacity území.

Indikátor výstupu
<0000>

číslo

50100

<0000>

název

Počet podpořených zařízení péče o děti
předškolního věku

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

3

Odůvodnění stanovených hodnot

Na základě šetření potenciálních příjemců a ze
stanovené alokace bylo zjištěno, že je možné
podpořit tři zařízení, přičemž průměrné
existující zařízení v území podobné dětské
skupině (doposud neregistrované) pracuje s
pěti dětmi na jednu pečující osobu.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

50110

<0000>

název

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku

<0000>

výchozí stav

2319

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

Není relevantní

<0000>

cílový stav

2334
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<0000>

Odůvodnění stanovených hodnot

Vlastní šetření - Indikátor byl stanoven na
základě vlastního šetření potenciálních
příjemců, ve srovnání ze statistickými daty
ČSÚ pro území MAS.

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

50120

<0000>

název

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

<0000>

výchozí stav

80

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

85

<0000>

Odůvodnění stanovených hodnot

Vlastní šetření

Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financována z alokované částky

ano

b) opatření financovaná z alokované částky v ne
případě navýšení alokace = zásobník
opatření

Časový harmonogram realizace opatření

Výzvy budou vyhlašovány v roce 2017 a
2018 a v dalších letech podle výše
nedočerpaných prostředků, s ohledem na to,
že projekty se mohou realizovat tři roky, je
nastaveno čerpání ve finančním plánu
následujícím způsobem: první čerpání bude
možné až po administraci výzvy roku 2017 a
podpisu právního aktu, což bude nejdříve v
roce 2018, 2019, 2020 druhá výzva roku 2018
se bude finančně čerpat v roce 2019, 2020,
2021. V roce 2022 a 2023 předpokládáme
čerpání zbývající alokace za výzvu, kterou
vyhlásíme v roce 2020 na zbylé prostředky.
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Absorpční kapacita MAS

Šetřením bylo zjištěno, že absorpční kapacita
MAS dosahuje hodnoty tří podpořených
zařízení péče o děti předškolního věku.

Vliv opatření na horizontální témata

Podporuje horizontální témata - Rovné
příležitosti a nediskriminace. Opatření zvyšuje
dostupnost služeb všem obyvatelům bez
ohledu na pohlaví, rasu, zdravotní postižení či
sociální postavení a má nepřímý pozitivní vliv
na zvýšení ekonomické aktivity regionu.

Definice klíčového projektu MAS:
Není relevantní pro tuto Fichi

Zdůvodnění Fiche:
Vývoj počtu obyvatel v regionu MAS je poměrně stabilní. Celkový poměr počtu mužů a žen
v území je mezi jednotlivými roky přibližně shodný, přičemž žen je stále více než mužů.
Z pohledu demografických změn lze v území MAS pozorovat výrazný trend stárnutí populace
a snižování porodnosti. Počet obyvatel v nejnižší věkové kategorii během posledních deseti
let výrazně poklesnul a trend počtu živě narozených dětí v regionu MAS nevykazuje
pravidelnost, což může z dlouhodobého hlediska snižovat ekonomickou výkonnost regionu.
Počet živě narozených v MAS celkem kolísá dlouhodobě mírně pod hodnotou šesti set dětí a
je v rámci celého sledovaného období pod hodnotou počtu zemřelých obyvatel v MAS, díky
čemuž dochází k přirozenému úbytku obyvatel. Dle dat z ČSÚ bylo v roce 2011 v regionu MAS
celkem 22 628 hospodařících domácností a v SO ORP Kyjov celkem 20 347 hospodařících
domácností, z toho 69% domácností bylo tvořeno jednou rodinou a neúplné rodiny tvořily
22% z domácností tvořených jednou rodinou. Členové těchto neúplných rodin spadají často
mezi osoby ohrožené soc. vyloučením v důsledku finanční tísně. V území je také 10 % spolků
z celkového počtu zaměřených na oblast rodiny. Podpora prorodinných opatření formou
podpora rodinných center, family pointů, klubů maminek a odlehčovacích služeb pro matky,
služeb orientující se na členy z neúplných rodin atd., bude mít pozitivní vliv na sociální,
finanční situaci rodin a povede ke zvýšení ekonomické aktivity v region MAS.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.2.3.1.2 Sociální podnikání - zaměstnávání
a sociální začleňování osob znevýhodněných
na trhu práce

Vazba na článek nařízení/specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských
oblastech

Návaznost na ostatní Operační programy

IROP. 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

Vymezení Opatření

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a
rozvoj sociálních podniků

<0000>

stručný popis Opatření

A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku)
nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - integrační sociální
podnik
B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku)
nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - environmentální
sociální podnik

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.2.3.1 podpora aktivit vedoucí ke zvýšení
zaměstnanosti na trhu práce

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
podnikání; podpora flexibilních forem
vycházející z potřeb území - vazba na
zaměstnávání a sdílení pracovních míst
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce OPZ)
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Popis možných zaměření projektů (témata
projektů)

Podpora provozování sociálního podnikání
nově vzniklého subjektu nebo nově zřízená
živnost již existujícího subjektu, případně
rozšíření o nový obor činností v rámci
stávajícího podnikání.
Podpora rozšiřování kapacit sociálního
podniku, vytvoření a zachování pracovních
míst pro cílové skupiny.
Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu.
Podpora marketingu sociálního podniku.

Definice příjemce dotace

- Nestátní neziskové organizace
- Obchodní korporace dle zákona č. 90/2012
Sb.
- OSVČ

Podporované cílové skupiny

Aktivita A)
-

Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální
zařízení
Azylanti do 12 měsíců od získání
azylu, kteří jsou současně uchazeči o
zaměstnání evidovanými na Úřadu
práce ČR

Aktivita B)
-
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Osoby nezaměstnané déle než 5
měsíců
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální
zařízení

-

-

-

-

Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

Azylanti do 12 měsíců od získání
azylu, kteří jsou současně uchazeči o
zaměstnání evidovanými na Úřadu
práce ČR
Neaktivní osoby
Osoby pečující o malé děti
Uchazeči a zájemce o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více let
Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělávání nebo v
profesní přípravě
Osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské
dovolené
Osoby pečující o jiné závislé osoby

min.

400.000,- Kč

max.

2.500.000,-Kč

Obecně bude kladen důraz na účelnost,
potřebnost, efektivnost, hospodárnost,
proveditelnost a spolupráci. Zvýhodněny
budou projekty, které:
-

-
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budou vytvářet pracovní místa
adekvátně zapojí cílové skupiny do
realizace
řeší aktuální příčiny problémů nebo
budou zapadat do aktivit
identifikovaných ve strategii CLLD
mají přiměřený rozpočet přepočtený
na výstupy projektu
obsahují dostatečně a srozumitelně
popsaný záměr, cíle a rizika
podporují regionální spolupráci a
obsahují propagační opatření

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

10213

<0000>

název

Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

1

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě
konzultací s odborem Sociálních věcí v Kyjově,
konzultacemi se zástupci komory sociálních
podniků a na základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde také situace,
kdy se v území doposud nenachází žádný
sociální podnik.

<0000>

Indikátor výstupu
<0000>

číslo

60000

<0000>

název

Celkový počet účastníků

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

3

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě
konzultací s odborem Sociálních věcí v Kyjově,
konzultacemi se zástupci Komory sociálních
podniků a na základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde také situace,
kdy se v území doposud nenachází žádný
sociální podnik.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

10211

<0000>

název

Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po ukončení podpory
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<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

1

Odůvodnění stanovených hodnot

V současné době se v území nenachází žádný
sociální podnik. Indikátor je nastaven na
základě zjišťování absorpční kapacity území.

<0000>

Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financována z alokované částky

ano

b) opatření financovaná z alokované částky v ne
případě navýšení alokace = zásobník
opatření

Časový harmonogram realizace opatření

Výzvy budou vyhlašovány v roce 2017 a
2018 a v dalších letech podle výše
nedočerpaných prostředků, s ohledem na to,
že projekty se mohou realizovat po dobu 24
měsíců, je nastaveno čerpání ve finančním
plánu následujícím způsobem: první čerpání
bude možné až po administraci výzvy roku
2017 a podpisu právního aktu, což bude
nejdříve v roce 2018, 2019 druhá výzva roku
2018 se bude finančně čerpat v roce
2019, 2020. V roce 2021 a 2023
předpokládáme čerpání zbývající alokace za
výzvu, kterou vyhlásíme v roce 2021 na zbylé
prostředky.

Absorpční kapacita MAS

Šetřením bylo zjištěno, že absorpční kapacita
MAS dosahuje hodnoty dvou nově vzniklých
sociálních podniků v území.

Vliv opatření na horizontální témata

Podporuje horizontální témata – Rovné
příležitosti a nediskriminace. Opatření
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umožňuje zvýšení dostupnosti pracovních
příležitostí všem obyvatelům bez ohledu na
pohlaví, rasu, sociální postavení nebo
zdravotní postižení.

Definice klíčového projektu MAS:
Není relevantní pro tuto Fichi

Zdůvodnění Fiche:
Území MAS patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Značný výskyt
osob ohrožených sociálním vyloučením zejména ve skupinách nízkopříjmových rodin, mezi
závislými lidmi, bezdomovci a mládeží ohroženou soc. patologickými jevy, mezi nimiž je
prokazatelně nejvyšší míra nezaměstnanosti, problémy uplatnitelnosti osob se změnou
pracovních schopností vlivem onemocnění či tělesného postižení a současně vztah osob
žijících v regionu k tradičním odvětvím zemědělství, výroby a zpracování plodin a dostatek
nevyužívaných venkovských brownfields dává dostatečný prostor pro uplatnitelnost principů
sociálního podnikání a jeho rozvoje.

123

Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.5.2.1.2 Podpora aktivit sociálních služeb
a komunitního rozvoje

Vazba na článek nařízení/specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských
oblastech

Návaznost na ostatní Operační programy

Vymezení Opatření

IROP. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

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, pracovního života společnosti.
Podpora služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou, podpora komunitní
sociální práce; podpora specifických nástrojů
k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách, zejména komunitní
práce včetně podpory koordinační role obcí v
této oblasti.

<0000>

stručný Opatření

a)Podpora poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
s cílem sociálního začlenění a prevence
sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených.
b) Podpora komunitní sociální práce a
komunitních center jako prostředků
sociálního začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení.
c) Další programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti
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se společensky prospěšným charakterem
(nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad
na osoby z cílových skupin v území příslušné
MAS.
<0000>

vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce OPZ)

C.5.2.1 podpora rozvoje a vzniku specifických
nástrojů k prevenci a řešení problémů osob
ohrožených sociálním vyloučením

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně
aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje
osobnostních kompetencí, vzdělávání, finanční
gramotnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením a nízkoprahových center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální
prevence a služeb následné péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních
sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních
sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně
vybavení osobám v nepříznivé sociální a
zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné
bydlení, chráněné bydlení, azylové domy,
domy s pečovatelskou službou, startovací byty
atd.); komunitní centra
O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby
se zdravotním postižením
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně
terapeutických dílen, chráněných dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných
terapeutických metod, sociální a pracovní
rehabilitace

Popis možných zaměření projektů (témata

a) Odborné sociální poradenství
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projektů)

- Terénní programy
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Raná péče
- Kontaktní centra
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- Sociální rehabilitace
- Sociálně terapeutické dílny
- Služby následné péče
- Osobní asistence poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení
- Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich
přirozeném sociálním prostředí o osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení
b) Podporovány budou aktivity směřující k
profesionální realizaci sociální práce jako
aktivity zaměřené na pomoc komunitám
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném
prostředí.
c) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem
ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života po ukončení
nebo i v průběhu jejich vzdělávání
- Aktivity a programy sekundární a terciární
prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky,
mimo zdravotnické služby a péči
- Aktivity a programy sekundární a terciární
prevence pro osoby ohrožené závislostmi
nebo osoby závislé na návykových látkách,
mimo zdravotnické služby a péči
- Motivační programy přispívající k
sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení osob v nepříznivé
sociální situaci
- Aktivity zaměřené na podporu pečujících
126

osob a neformální péče a sdílené péče
včetně rozvoje domácí paliativní péče
- Aktivity zaměřené na předcházení
ekonomické nestability osob z cílových skupin
- Aktivity místních samospráv při optimalizaci
zajištění činností a výkonu sociální práce na
svém území - podpora profesionální realizace
sociální práce jako činnosti zaměřené na
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném
prostředí
Ve výzvě dojde k bližší specifikaci aktivit

Definice příjemce dotace

- 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
- Dobrovolné svazky obcí

Podporované cílové skupiny

-

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

Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

min.

400.000,- Kč

max.

3.000.000,-Kč

Bude kladen důraz na účelnost, potřebnost,
efektivnost, hospodárnost, proveditelnost a
spolupráci. Dále:
- prevence sociálního vyloučení osob z
cílových skupin
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-

možnosti sociálního začlenění osob z
cílových skupin

-

míra zvýšení kompetencí osob z
cílových skupin, které jim pomáhají
lépe se začlenit do společnosti a
uplatnit se v ní, zejména se zapojit do
sociálního, pracovního a
ekonomického života společnosti

-

míra zvýšení kompetencí osob z
cílových skupin, které jim umožní
zvýšit kvalitu života v osobních a
rodinných vztazích

-

důraz na držení si a další rozvíjení
získaných kompetencí potřebných k
aktivnímu zapojení se do sociálního,
pracovního a ekonomického života
společnosti

-

projekt přispívá osobám z cílových
skupin ke zlepšení jejich přístupu ke
kvalitním službám (sociální služby,
služby zaměstnanosti, bydlení,
vzdělání, zdravotní péče, doprava
atd.), které umožňují jejich sociální
začleněn

-

projekt přispívá ke zlepšení
komunikace a spolupráce místních
aktérů působících v oblasti sociálního
začleňování osob z cílových skupin

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

67001

<0000>

název

Kapacita podpořených služeb

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

65

Odůvodnění stanovených hodnot

Na základě konzultací s organizacemi
působícími v oblasti sociálních služeb a
odborem Sociálních věcí byla zjištěna
průměrná kapacita na nově zavedenou službu
v území.

<0000>

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

60000

<0000>

název

Celkový počet účastníků

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

65

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota indikátoru vychází z hodnoty počtu
možný projektů, které bude možné v důsledku
výše alokace podpořit s předpokladem, že ne
u všech klientů těchto služeb bude možná
identifikace dle pravidel. Předpokládáme
realizaci minimálně 13 aktivit s pěti účastníky
na jednu aktivitu. Náklady na aktivitu budou
tvořit mzdové výdaje, pronájem prostor,
pořízení materiálně technického zázemí a
poměrná část nepřímých výdajů zajišťující
administraci projektu.

<0000>

Indikátor výstupů
<0000>

číslo

55102
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<0000>

název

Počet podpořených komunitních center

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

3

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnoty vychází z výsledků získaných při
zjišťování absorpční kapacity území a šetření
potenciálních příjemců. Předpokládá se
podpoření tří komunitních center s ohledem
na výši alokace.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

67010

<0000>

název

Využívání podpořených služeb

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

30

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota indikátoru vychází z hodnoty počtu
možný projektů, které bude možné v důsledku
výše alokace podpořit. Indikátor je nastaven
pouze na hodnotu neanonymních klientů, ale
očekává se, že ne u všech klientů těchto
služeb bude možná identifikace dle pravidel a
číslo bude reálně vyšší.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

67310

<0000>

název

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

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

16

<0000>

Odůvodnění stanovených hodnot

Indikátor vychází z hodnoty indikátoru 67315
(13), který byl navýšen o kvalifikovaný odhad
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5% (3) z celkového počtu účastníků
Indikátor výsledku
<0000>

číslo

67315

<0000>

název

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

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

13

Odůvodnění stanovených hodnot

Indikátor vychází z počtu minimální realizace
aktivit. Je předpokládáno, že min. jeden z pěti
účastníků každé aktivity by měla být osoba, u
níž služba naplnila svůj účel.

<0000>

Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financována z alokované částky

ano

b) opatření financovaná z alokované částky v ne
případě navýšení alokace = zásobník
opatření

Časový harmonogram realizace opatření

Výzvy budou vyhlašovány v roce 2017 a
2018 a v dalších letech podle výše
nedočerpaných prostředků, s ohledem na to,
že projekty se mohou realizovat tři roky, je
nastaveno čerpání ve finančním plánu
následujícím způsobem: první čerpání bude
možné až po administraci výzvy roku 2017 a
podpisu právního aktu, což bude nejdříve v
roce 2018, 2019, 2020 druhá výzva roku 2018
se bude finančně čerpat v roce 2019, 2020,
2021. V roce 2022 a 2023 předpokládáme
čerpání zbývající alokace za výzvu, kterou
vyhlásíme v roce 2020 na zbylé prostředky.
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Absorpční kapacita MAS

Viz. seznam organizací poskytující sociální
služby v analytické části strategie

Vliv opatření na horizontální témata

Podporuje horizontální témata – Rovné
příležitosti a nediskriminace. Opatření zvyšuje
dostupnost služeb všem obyvatelům bez
ohledu na pohlaví, rasu, sociální postavení
nebo zdravotní postižení.

Definice klíčového projektu MAS:
Není relevantní pro tuto fichi

Zdůvodnění Fiche:
V území MAS se vyskytují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména ve skupinách
nízkopříjmových rodin, mezi závislými lidmi, bezdomovci a mládeží ohroženou soc.
patologickými jevy. Mezi těmito osobami je prokázána nejvyšší míra nezaměstnanosti a
samo území MAS navíc spadá mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. V území proto
působí několik organizací, které se snaží zabezpečit co nejrozmanitější spektrum sociálních
služeb. Avšak některé z nich se potýkají s problémy nevyhovujícího materiálně-technického
zázemí pro poskytování kvalitních služeb. Z přehledu poskytovatelů soc. služeb uvedeného
v analytické části je také patrné, že se v území vyskytuje nízká míra využívání služeb
komunitního charakteru. Neexistuje zde také žádné komunitní centrum, které by vedlo
k začleňování a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených soc. vyloučením na trhu práce
vedoucí ke zlepšení sociální situace jednotlivců.
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Identifikace Opatření
Název Opatření

OPR.2.3.1.3 Podpora zaměstnanosti regionu

Vazba na článek nařízení/specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských
oblastech

Návaznost na ostatní Operační programy

IROP. 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
PRV – článek 19 – podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských činností
PRV – článek 17 odst. 1 písmeno - a, b.

Vymezení Opatření

Podpora vytváření nových pracovních míst na
lokální úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni
při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v
oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání
zaměstnání

<0000>

stručný popis Opatření

Opatření bude zaměřeno na:
A) Přípravu osob z cílových skupin ke
vstupu či návratu na trh práce
B) Zvyšování zaměstnanosti cílových
skupin
C) Podporu prostupného zaměstnávání

<0000>

vazba na cíle SCLLD

C.2.3.1 podpora aktivit vedoucí ke zvýšení
zaměstnanosti na trhu práce

Oblast podpory
O.2.3.1.1 zlepšení návaznosti středního,
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
učňovského školství na poptávku trhu práce;
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení podpora vzniku školních firem a firemních
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vycházející z potřeb území - vazba na
opatření SCLLD strategie i opatření mimo
programové rámce OPZ)

učňů
O.2.3.1.2* doplnění aktivit úřadu práce za
účelem zvyšování zaměstnanosti v území
(rekvalifikace na míru, osvěta o možnostech
zvyšování zaměstnanosti, podpora bilanční a
pracovní diagnostiky atd.)
O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst
O.2.3.1.4* zvyšování uplatnitelnosti osob hůře
uplatnitelných na trhu práce (osoby se
změnou pracovních schopností, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, absolventi,
osoby 50+ atd.)

Popis možných zaměření projektů (témata
projektů)

Příprava osob ke vstupu na trh práce:
-

příprava k práci osob s postižením,
profilace
Řízené poradenství ke změně
kvalifikace
Job kluby
Získání či obnova pracovních návyků,
např. prostřednictvím mentoringu
Pracovní a kariérové poradenství
Bilanční a pracovní diagnostika, ergo
diagnostika

Zvyšování zaměstnanosti:
-

-

-
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Tvorba pracovních míst pro osoby z
cílových skupin
Podpora uplatnění na trhu práce
formou příspěvku na úhradu
mzdových nákladů zaměstnavatelům
Aktivity před zahájením podnikání a na
ně navazující aktivity po zahájení
podnikání
formou vzdělávání a poradenství
Podpora osob, které při zahájení
projektu nebyly OSVČ

-

-

-

Podpora vzájemné spolupráce
subjektů veřejného, neziskového a
soukromého sektoru na úrovni MAS s
cílem pomoci cílovým skupinám při
uplatnění na trhu práce, a to i s
využitím nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost na lokální
úrovni
Monitoring lokálního trhu práce pro
potřeby zprostředkování pracovních
míst cílovým skupinám
Vytvoření a provoz lokální burzy
práce nebo job centra

Podpora prostupného zaměstnávání:
-

-

Aktivity umožňující za pomoci
doprovodných opatření podle
individuálních potřeb postupné
zapojování dlouhodobě
nezaměstnaných osob a osob s
minimálními pracovními zkušenostmi
na trh práce, získávání pracovních
návyků a zkušeností, a to i s využitím
nástrojů podpory zaměstnanosti,
které povedou k dlouhodobému
uplatnění těchto osob na trhu práce
Zvyšování motivace zaměstnavatelů
k vytváření udržitelných pracovních
míst s využitím nástrojů jako jsou
pracovní místa na zkoušku, pracovní
místa ve prospěch obcí a veřejně
prospěšných institucí, pracovní místa
u soukromých zaměstnavatelů,
krátkodobé pracovní příležitosti,
sezónní pracovní místa, pracovní
trénink, placené odborné praxe a
stáže, mentoring apod.

Ve výzvě dojde k bližší specifikaci aktivit

Definice příjemce dotace

- Nestátní neziskové organizace
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- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Dobrovolné svazky obcí
- Vzdělávací a poradenské instituce
- Organice zřizované obcemi
- Obchodní korporace podle č. 90/2012 Sb.
- OSVČ
- Školy a školská zařízení

Podporované cílové skupiny

-

-

Výše způsobilých výdajů

Principy pro určení preferenčních kritérií

uchazeči a zájemci o zaměstnání
neaktivní osoby
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby mladší 25 let
Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělávání nebo v
profesní přípravě
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více let
propuštění zaměstnanci
osoby s nízkou úrovní kvalifikace
osoby s kumulací hendikepů na trhu
práce
Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané
Osoby nezaměstnané déle než 5
měsíců
Osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské
dovolené

min.

400.000,- Kč

max.

2.000.000,- Kč

Bude kladen důraz na účelnost, potřebnost,
efektivnost, hospodárnost, proveditelnost a
spolupráci. Dále:
- vede k vytváření nových pracovních
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-

míst na lokální úrovni
podporuje spolupráci aktérů při řešení
nezaměstnanosti
zajišťuje vzdělávání vedoucí ke zvýšení
zaměstnanosti

Indikátory výstupů
<0000>

číslo

60000

<0000>

název

Celkový počet účastníků

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nesleduje se

<0000>

cílový stav

30

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota byla stanovena na základě výše
alokace a konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště Kyjov na
základě odborného odhadu absorpční
kapacity území.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

62700

<0000>

název

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

3

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota byla stanovena na základě výše
alokace a konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště Kyjov na
základě odborného odhadu absorpční
kapacity území.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

62900

137

<0000>

název

Účastníci zaměstnaní na 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

5

Odůvodnění stanovených hodnot

Hodnota byla stanovena na základě výše
alokace a konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště Kyjov na
základě odborného odhadu absorpční
kapacity území.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

62600

<0000>

název

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

8

Odůvodnění stanovených hodnot

Na základě konzultace s OHK bylo doporučeno
indikátor nastavit následujícím způsobem: Dle
zkušeností je předpokládáno, že min. 25%
z celkového počtu účastníků je úspěšných
v získání potvrzení o kvalifikaci podle
standardizace, což dosahuje hodnoty 8
účastníků.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

<0000>

číslo

62800

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
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<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

2

Odůvodnění stanovených hodnot

Dle konzultací s pracovníky úřadu práce
znevýhodnění účastníci nejvíce ztrácejí
pracovní návyky, čímž se pravděpodobnost
jejich zaměstnatelnosti značně snižuje. Proto
byla hodnota indikátoru stanovena na
hodnotu dvou znevýhodněných účastník, kteří
po ukončení své účasti hledají zaměstnání.
Jedná se o 25% z osob, kteří získají potvrzení o
kvalifikaci.

<0000>

Indikátor výsledku
<0000>

číslo

63100

<0000>

název

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

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

2

Odůvodnění stanovených hodnot

Ze strategie nevyplývá nutná podpora osob
v kategorii 50 + (vyplynula potřeba
zaměstnávat osoby v kategorii do 50 let), a
proto i v této fichi očekáváme nižší počet
účastníků v této věkové kategorii, protože se
na ni přímo zaměřují podpůrné programy
Úřadu práce. Podle posledních údajů ČSÚ činí
skupina nezaměstnaných 50+ v našem území
30% z celkového počtu uchazečů o
zaměstnání. Vzhledem k tomu, že indikátor se
týká skupiny osob 54+ jsme stanovili výši
indikátoru na 25% z celkového počtu osob,
kteří získali potvrzení o kvalifikaci podle
standardizace. Na základě konzultace

<0000>
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s pracovníky úřadu práce jsme proto nastavili
hodnotu účastníků na 2 osoby.
Indikátor výsledku
<0000>

číslo

63200

<0000>

název

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

<0000>

výchozí stav

0

<0000>

hodnota pro mid-term (r. 2018)

nerelevantní

<0000>

cílový stav

1

Odůvodnění stanovených hodnot

Ze strategie nevyplývá nutná podpora osob
v kategorii 50 + (vyplynula potřeba
zaměstnávat osoby v kategorii do 50 let), a
proto i v této fichi očekáváme nižší počet
účastníků v této věkové kategorii, protože se
na ni přímo zaměřují podpůrné programy
Úřadu práce. Vzhledem k tomu, že úřad práce
neeviduje znevýhodněné osoby dle definice
indikátoru, provedli jsme ve spolupráci se
zaměstnanci úřadu práce kvalifikovaný odhad
hodnoty indikátoru.

<0000>

Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financována z alokované částky

ano

b) opatření financovaná z alokované částky v ne
případě navýšení alokace = zásobník
opatření

Časový harmonogram realizace opatření

Výzvy budou vyhlašovány v roce 2017 a
2018 a v dalších letech podle výše
nedočerpaných prostředků, s ohledem na to,
že projekty se mohou realizovat tři roky, je
nastaveno čerpání ve finančním plánu
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následujícím způsobem: první čerpání bude
možné až po administraci výzvy roku 2017 a
podpisu právního aktu, což bude nejdříve v
roce 2018, 2019, 2020 druhá výzva roku 2018
se bude finančně čerpat v roce 2019, 2020,
2021. V roce 2022 a 2023 předpokládáme
čerpání zbývající alokace za výzvu, kterou
vyhlásíme v roce 2020 na zbylé prostředky.

Absorpční kapacita MAS

Na základě výsledků komunitního plánování a
setkání s místními podnikateli byla odhadnuta
absorpční kapacita na 10 podpořených
účastníků.

Vliv opatření na horizontální témata

Podporuje horizontální témata – Rovné
příležitosti a nediskriminace. Opatření zvyšuje
možnosti pracovních příležitostí všem
obyvatelům bez ohledu na pohlaví, rasu,
sociální postavení nebo zdravotní postižení.

Definice klíčového projektu MAS:
Není relevantní pro tuto Fichi

Zdůvodnění Fiche:
Nezaměstnanost na území MAS je dlouhodobě vyšší než ve vyšších územně správních
celcích, což negativně ovlivňuje ekonomickou výkonnost území. Už od roku 1991 se například
okres Hodonín, kam spadá i území MAS, řadí mezi čtvrtinu okresů České republiky s nejvyšší
mírou nezaměstnanosti. V roce dva tisíce čtrnáct, se podíl nezaměstnaných osob dle ČSÚ
pohyboval ve výši přibližně deseti procent z ekonomicky aktivního obyvatelstva, což je
výrazně více, než celorepubliková hodnota podílu nezaměstnaných osob.
Roste také nezaměstnanost mladých lidí, vedoucí k sociálním problémům. Struktura volných
pracovních míst často neodpovídá vědomostem, dovednostem a schopnostem uchazečů.
Méně kvalifikovaná pracovní síla je tak prakticky bez šance získat trvale „slušné“ zaměstnání
a v obdobích recese se tato skupina obyvatel stává hlavním terčem propouštění na území
MAS. Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni či podpora spolupráce
141

aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti povede k zvýšení ekonomické
výkonnosti území.
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VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST OPATŘENÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Vzájemná provázanost opatření
programových rámců
RRV
RRV
RRV
PR
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
RRV
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP

Opatření
PR číslo
OPR.
1.1.1.1
OPR.
1.1.1.2
OPR.
1.2.1.1
OPR.
1.2.1.2
OPR.
1.2.1.3
OPR.
2.1.1.1
OPR.
2.2.1.1
OPR.
2.2.2.1
OPR.
6.1.1.1
OPR.
6.2.1.1
OPR.
2.3.1.1
OPR.
3.2.1.1
OPR.
3.2.1.2
OPR.
3.4.1.1
OPR.
5.1.1.1
OPR.
5.2.1.1

OPR.
1.1.1.1

RRV

RRV

RRV

RRV

RRV

RRV
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IROP
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2
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1

OPR.
1.2.1.
2
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3
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1
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1
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3
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1
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a

IROP
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ

OPR.
5.3.1.1
OPR.
2.3.1.2
OPR.
2.3.1.3
OPR.
5.2.1.2
OPR.
5.2.3.1
Legenda:
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shodná opatření
žádná integrační vazba napříč PR

a

slabá integrační vazba - synergie napříč PR

b

silná integrační vazba - podmíněnost

c

Vzájemná provázanost opatření programových rámců je definována předchozí tabulkou. Mezi jednotlivými opatřeními programových rámců
existují silné integrační vazby (c), slabé integrační vazby (b), nebo vazby nemusejí existovat (a). Silně provázaná jsou opatření, u kterých je jasně
pozorovatelná vazba v nastavení programových rámců. Nejvíce provázaná opatření s dalšími jsou opatření Podpora zaměstnanosti regionu a
Vzdělávání a získávání dovedností. Tyto opatření mají vztah k velké většině dalších opatření, která svým zaměřením rozvíjí. Například mezi
opatřeními OPR.1.2.1.1 Společná zařízení po pozemkových úpravách, které je zaměřeno na investice, které se týkají infrastruktury související
s rozvojem modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav a
opatřením OPR.6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností, které je zaměřeno na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností
a informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, pro uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty,
působící ve venkovských oblastech, existuje silná vazba už z podstaty zaměření těchto opatření a opatření vzdělávání může vést a pomoci
k dosažení a realizaci opatření po pozemkových úpravách. Podobný vztah lze nalézt u všech opatření identifikovaných se silnou integrační
vazbou mezi opatřeními.
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Vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce
Vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce
PR

Opatření PR
číslo

RRV OPR.1.1.1.1

Opatření OPR - název

Opatření

Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a
živočišné výrobě

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost

O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova původních odrůd, tradičních plodin

RRV OPR.1.1.1.2

Zemědělské podnikání – zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost
O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova původních odrůd, tradičních plodin

RRV OPR.1.2.1.1

Společná zařízení po pozemkových úpravách

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování

RRV OPR.1.2.1.2

Lesnická infrastruktura

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a lesních cest, přístup k lesní půdě
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování
O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny

RRV OPR.1.2.1.3

Lesnické technologie

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav
O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování

RRV OPR.2.1.1.1

Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

O.2.1.1.2* zajištění technologií a materiálně technického zázemí, investice pro
konkurenceschopnost
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O.2.1.1.5* využívání venkovských brownfields pro rozvoj podnikání
O.2.1.1.6 zavádění nových služeb a zvyšování rozmanitosti služeb v území,
podpora doplňkových služeb např. u sportovních a kulturních zařízení

RRV OPR.2.2.1.1

Rozvoj venkovské turistiky

O.2.2.1.2* investice a pořízení materiálně technického zázemí pro subjekty
zaměřené na venkovskou turistiku (sportovní, zábavní a rekreační činnosti,
stravování, pohostinství)
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení; tematické stezky; odpočívky; atd.)
O.2.2.1.1 podpora mapování turistických cílů a potřeb návštěvníků; tvorba
turistických informačních systémů
O.2.2.1.3 podpora venkovské turistiky a vzniku nových turistických cílů,
zefektivnění řízení cestovního ruchu; koordinace aktivit v území

RRV OPR.2.2.2.1

Lesní tematické stezky

O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení; tematické stezky; odpočívky; atd.)

RRV OPR.6.1.1.1

Vzdělávání a získávání dovedností

O.6.1.1.2* poradenská činnost zaměřená na zvyšování kvality produktů a
služeb zemědělců, agroturistika

RRV OPR.6.2.1.1

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS, podpora mezinárodní spolupráce
O.6.2.1.1 budování platformy pro komunikaci a spolupráci
O.6.2.1.2 podpora meziobecní spolupráce
O.6.2.1.4 podpora spolupráce veřejného, ziskového, neziskového sektoru;
podpora spolupráce za účelem zvyšování zaměstnanosti, koordinace

146

IROP OPR.2.3.1.1

Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst
sociálních podniků

IROP OPR.3.2.1.1

Cyklostezky a cyklotrasy

O.3.2.1.3* udržování, opravy a výstavba cyklostezek a cyklotras,
multifunkčních stezek a jejich doplňkové infrastruktury
O.3.2.2.1 podpora sdílení dopravních prostředků (carsharing, carpooling atd.)

IROP OPR.3.2.1.2

Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace
přestupních terminálů v obcích

O.3.2.1.5* budování prvků zklidňování dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně
přechodů pro chodce
O.3.2.1.2 budování a rekonstrukce veřejných parkovacích ploch
O.3.2.1.4 rekonstrukce, budování a vybavení zastávek hromadné dopravy

IROP OPR.3.4.1.1

Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka

O.3.4.1.1* rekonstrukce a údržba památek, sakrálních staveb, sklepní
architektury, drobné architektury v krajině, a významných prvků kulturního
dědictví
O.3.4.1.2 podpora výstavby a rekonstrukce budov a areálů sloužících pro
interpretace místního kulturního dědictví; podpora materiálně-technického
vybavení sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví

IROP OPR.5.1.1.1

Vzdělávání a celoživotní učení

O.5.1.1.1* rekonstrukce, výstavba a materiálně technické vybavení budov
O.5.1 .1.2* zlepšování podmínek pro integraci a inkluzi žáků se speciálními
potřebami
O.5.1 .1.3* vybavení školských zařízení pro praktickou výuku (dílny, odborné
pracoviště apod.)
O.5.1 .1.4 podpora celoživotního vzdělávání a alternativních způsobů
vzdělávání
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IROP OPR.5.2.1.1

Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní
rozvoj

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání,
finanční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových
center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné
péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné
bydlení, azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.);
komunitní centra
O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných
dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a
pracovní rehabilitace
O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní péče

IROP OPR.5.3.1.1

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

O.5.3.1.1* podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení
zdravotnických budov a pracovišť

OPZ OPR.2.3.1.2

Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst
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OPZ OPR.2.3.1.3

Podpora zaměstnanosti regionu

O.2.3.1.2* doplnění aktivit úřadu práce za účelem zvyšování zaměstnanosti v
území (rekvalifikace na míru, osvěta o možnostech zvyšování zaměstnanosti,
podpora bilanční a pracovní diagnostiky, atd.)
O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst
O.2.3.1.4* zvyšování uplatnitelnosti osob hůře uplatnitelných na trhu práce
(osoby se změnou pracovních schopností, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, absolventi, osoby 50+ atd.)
O.2.3.1.1 zlepšení návaznosti středního, učňovského školství na poptávku trhu
práce; podpora vzniku školních firem a firemních učňů

OPZ OPR.5.2.1.2

Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního
rozvoje

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání,
finanční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových
center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné
péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné
bydlení, azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.);
komunitní centra
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O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných
dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a
pracovní rehabilitace

OPZ OPR.5.2.3.1

Prorodinná opatření

O.5.2.3.1* podpora rodinných center, family pointů, klubů maminek a
odlehčovacích služeb pro matky na mateřské dovolené (jesle, bytové školky
atd.)
O.5.2.3.3* podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost
O.5.2.3.4* podpora osob pečujících o jiné závislé osoby
O.5.2.3.6* podpora sanace rodiny
O.5.2.3.7* podpora služeb orientující se na členy z neúplných rodin

Legenda

žádná integrační vazba mimo PR

Opatření mimo PR, která nejsou uvedena, nevykazují žádnou integrační
vazbu

slabá integrační vazba - synergie mimo PR
silná integrační vazba - podmíněnost

V tabulce je znázorněna vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce. Tyto vazby definují
provázanost opatření vytvořených k podpoře z ESI fondů k opatřením SCLLD. Opatření SCLLD mohou mít silnou integrační vazbu na opatření
programového rámce (zelená barva), slabou integrační vazbu nebo vazba neexistuje. Opatření mimo programové rámce, u nichž není vazba na
existující opatření programových rámců, nejsou z důvodu velikosti tabulky uvedeny. Slabá integrační vazba je u opatření, které mají nějaký
vztah svým zaměřením k opatřením programových rámců, ale zároveň nejsou podporovatelná z ESI fondů. Silná integrační vazba je u opatření
silně provázaných svým zaměřením a zároveň lze tato opatření SCLLD podporovat z ESI fondů.
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