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Klasifikace ekonomických činností
Evropské strukturální a investiční fondy
Informační a komunikační technologie
Integrovaný regionální operační program
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Ministerstvo kultury
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Nestátní neziskové organizace
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Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Státní fond dopravní infrastruktury
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opportunities (příležitost), „T“ – threats (hrozba)
Úřad práce

Český překlad zní: „propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. Principů metody LEADER využívá
místní akční skupina. LEADER povzbuzuje místní potenciál propojením různých subjektů, které na území působí.
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2) Strategická část
2.1. Úvod do strategické části
Strategická část tohoto dokumentu je návrhovou části dané Strategie. Celá vypracovaná
hierarchie strategické části byla vystavěna na základě podnětů a reakcí k tomu vytvořených
pracovních skupin, které se scházely za tímto účelem. Pracovní skupiny byly sestaveny dle daných
oblastí rozvoje – Kvalita života v obcích, Životní prostředí a rozvoj infrastruktury, Ekonomika a rozvoj
podnikání. Jednání se účastnila široká veřejnost zastupující všechny sektory typické pro zapojení do
fungování místní akční skupiny – neziskový sektor, občanský sektor, veřejný sektor. Pracovních skupin
se účastnili vždy odborníci na danou problematiku.
Pro vhodné a efektivní zacílení dané struktury strategické části posloužil jako prvotní vstup
výsledky ze socioekonomické analýzy Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného
rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 - 2020, podložené daty ze SWOT
analýzy a Analýzy problémů a potřeb. Dané vstupy byly především kvantitativního charakteru, leč
často opřené o hodnotové soudy vzešlé například z dotazníkového šetření či z pracovních jednání při
tvorbě SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb. Poté byl zvolen již výše zmíněný postup pro
zpracovávání strategické části, a to jednání pracovních skupin pro získání kvalitativních výstupů a
erudovaných informací o rozvojových oblastech v území.
Daná struktura strategické části je graficky znázorněna níže pro rychlejší vizuální orientaci.
Strategická část nutně navazuje a staví zároveň i na evaluaci z minulého Strategického plánu LEADER
místní akční skupiny Rozvoj Krnovska pro programové období 2007-2013 a na další stěžejní
strategické dokumenty.
Obrázek č. 1 Obecné znázornění struktury strategické části
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2.2. Definování MISE – poslání Strategie a principy
2.2.1. Definování poslání Strategie
Záměr vypracovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj
Krnovska pro období 2014-2020 vychází z místního partnerství občanského, veřejného,
podnikatelského a neziskového sektoru MAS Rozvoj Krnovska. Toto partnerství je také vlastníkem
strategie, jejímž nositelem Strategie je MAS Rozvoj Krnovska. Partnerství pověřilo přípravou a
realizací strategické části organizační složku MAS Rozvoj Krnovska obecně prospěšné společnosti
Rozvoj Krnovska, o.p.s. a její pracovníky.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska, je
zpracována proto, aby pomáhala zlepšovat kvalitu života obyvatel území Krnovska, byla nápomocna
při eliminaci problémů spojených s územím, napomáhala integraci znevýhodněných a vytvářela
prostor pro seberealizaci občanů regionu. Svou komplexností by strategie měla přispívat také
k posílení ekonomické úrovně regionu. Jejím cílem je také ochrana a rozvoj přírodního a kulturního
bohatství a posílení regionální identity regionu.
Místní akční skupina jako nositel Strategie má za úlohu vhodně iniciovat a integrovat
připravované projekty a akce v území či s dopadem na území, usilovat o udržitelnost realizovaných
projektů, na jejich inovativní stránku pro území. Toto povede ke splnění dlouhodobé vize Strategie,
na které se shodla komunita jako celek a kterou přijali za své především partneři místní akční skupiny,
jakož i místní akční skupina jako taková.
S ohledem na nepříznivou socioekonomickou situaci, ve které se region dlouhodobě nachází,
se Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zaměřuje především na podporu místních aktivit,
které účinně zapojují do rozvoje své občany a aktéry v území. V tomto přístupu je viděn zásadní zdroj
energie pro zastavení a obrat z dalšího prohlubování společenské i ekonomické regrese směrem k
rozvoji.

2.2.2. Principy Strategie
Klíčovými principy, na kterých je vystavěna tvorba Strategie a především pak její realizace,
jsou udržitelnost, respektování principů metody LEADER, komunitně vedený místní rozvoj,
spolupráce, inovace, integrace, transparentnost procesů a zachování respektu:
Udržitelnost:
-

Podporovat ekologicky šetrné postupy ve všech sférách podnikání
Rozvíjet ekonomický život v oblasti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a sociálně
odpovědného podnikání.
Klást důraz na sociální rozměr trvale udržitelného života

Spolupráce:
-

Využít příhraniční polohu regionu a spolupracovat s polskými partnery.
Zvýšit a zefektivnit spolupráci na nejnižší možné míře, tzn. spolupráce veřejného,
soukromého a neziskového sektoru na území, ale rovněž i spolupráci v řešení problémů
nadregionálního charakteru s danými aktéry, především pak s ostatními místními akčními
skupinami a jinými adekvátními partnery.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část
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Metoda LEADER, komunitně vedený místní rozvoj:
-

Přispívat k rozvoji občanského a komunitního života, podporovat účast občanů na politickém
rozhodování.
Mobilizovat vnitřní zdroje a propojovat všechny sektory v daném území – místní aktéři vědí
nejlépe, co dané území potřebuje. Seskupení aktivních aktérů pod jednou stabilní střechou –
místní akční skupinou.

Transparentnost procesů:
-

O efektivní alokaci získaných finančních zdrojů z ESIF fondů rozhoduje Partnerství na základě
vystavených pravidel, které jsou zakotveny v zakladatelských dokumentech místní akční
skupiny a jsou známy všem Partnerům.

Inovace:
-

Inspirovat aktéry k novátorským, inovativním postojům k řešení daného problému či potřeby
– implementovat již jinde efektivní řešení, které bude na území Krnovska inovativní, např.
poprvé použito (příklady dobré praxe). Myšlenkou není udělat z Krnovska vědecké centrum,
postačí „naučit“ lepšímu vnímání inovativních metod a jejich aplikaci.

Zachování respektu:
-

Na úrovni MAS jednat vždy dle nastolených a platných pravidel, být otevřený názorům,
iniciovat nové myšlenky a přístupy, zachovávat a pečovat o demokratické hodnoty.
Napomáhat rozvoji sociální solidarity, vytvářet kvalitní mezigenerační vztahy

Integrace:
-

Podporovat integrované projekty a na sebe navazující – tj. takové, které neřeší pouze dílčí
problémy, ale usilují o vyřešení problémů a potřeb jako celku.“

2.3. Definování VIZE a na ní navazujících prioritních oblastí a strategických cílů
2.3.1. Definování dlouhodobé VIZE
Na základě výsledků analytických podkladů v jednotlivých tematických oblastech, tj. na
základě socio-ekonomické analýzy, SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb a na základě jasného
vymezení a souhlasu pracovních skupin byla definována strategická vize jako průnik definovaných
prioritních oblastí a strategických cílů. Tato dlouhodobá vize je základním kamenem strategie, v níž
Partnerství deklaruje, že dané území chce dosáhnout tohoto stavu a bude o plnění této vize usilovat.
Vize je stavem, kterého se chce dosáhnout v dlouhodobém horizontu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část
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Vize Strategie
Krnovsko nabízející příležitost k seberealizaci, propojující
všechny subjekty na místní úrovni a region s vlídnou tváří
navenek chránící a rozvíjející své kulturní i přírodní
dědictví.
Motto Strategie

Krnovsko je prostorem k radostnému
a naplněnému životu všech

K dosažení této vize a motta je nutná spolupráce a aktivní účast komunity, kteří mohou
vytvářet a měnit podmínky pro fungování místních aktérů za účelem udržitelného rozvoje území. Pro
splnění vize je třeba dané aktéry a jejich aktivity umně řídit, motivovat, iniciovat a organizovat.

2.3.2. Definování prioritních oblastí rozvoje území
Na základě definované dlouhodobé vize a na základě jednání pracovních skupin byly
vytvořeny tyto čtyři prioritní oblasti, které rozpracovávají definovanou vizi.

Prioritní oblast A) – Podpora ekonomiky a zaměstnanosti
Prioritní oblast B) – Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Prioritní oblast C) - Vzdělávání, lidské zdroje pro budoucnost
Prioritní oblast D) – Komunitní život společnosti
Obrázek č. 2 Vize a prioritní oblasti
Krnovsko nabízející příležitost k seberealizaci, propojující všechny subjekty na
místní úrovni a region s vlídnou tváří navenek chránící a rozvíjející své kulturní i
přírodní dědictví.
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zaměstnanosti

Prioritní
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2.3.3. Definování strategických cílů rozvoje území
Na základě hlavní závěrů analytické části Strategie a na základě definované dlouhodobé vize a
prioritních oblastí byly definovány čtyři strategické cíle. Strategické cíle jsou plněny na základě plnění
specifických cílů, které se skládají z jednotlivých opatření a jejich aktivit, jak je sepsáno níže
v podkapitole 2.4. Specifické cíle, opatření a aktivity. V této podkapitole je také zdůvodněn výběr
prioritních oblastí a strategických cílů, jakož i naplňování strategických cílů prostřednictvím
indikátorů, které jsou určeny pro autoevaluaci místní akční skupinou Rozvoj Krnovska.

Prioritní oblast A) – Podpora ekonomiky a zaměstnanosti

Strategický cíl A) – Krnovsko silné, směřující k silnější ekonomice a nabízející více vhodných
pracovních příležitostí

Prioritní oblast B) – Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

Strategický cíl B) – Krnovsko užitečné, využívající svého potenciálu k rozvoji v souladu
s ochranou svého přírodního bohatství.

Prioritní oblast C) - Vzdělávání, lidské zdroje pro budoucnost

Strategický cíl C) – Krnovsko chytré, přinášející kvalitní a dostupné vzdělání napříč
komunitou

Prioritní oblast D) – Komunitní život společnosti

Strategický cíl D) – Krnovsko přívětivé, zajišťující kvalitní a plnohodnotný život občanům,
otevřené a vstřícné k návštěvníkům

2.4. Specifické cíle, opatření a aktivity
Prioritní oblast A) – Podpora ekonomiky a zaměstnanosti
Zdůvodnění vybrané PO A) a strategického cíle A: Z výstupů socioekonomické analýzy a na základě
SWOT-analýzy a analýzy problémů a potřeb se jeví jako nejpalčivějším problémem vysoká míra
nezaměstnanosti, častá nezaměstnatelnost určitého segmentu společnosti, nedostatek pracovních
příležitostí je také důvodem významného problému, kterým je migrace obyvatelstva. Současně se
mnozí zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem kvalifikované odborné pracovní síly, hlavně
v technických oborech. Problémovým se jeví rovněž klesající počet živnostníků a to i těch, kteří
poskytují služby, které dnes jsou nabízeny pouze v centru území – v městě Krnov. Samotnou
kapitolou, která výrazně determinuje ekonomické a zaměstnanecké prostředí je výskyt sociálně
znevýhodněných a vyloučených lokalit a s nimi spojených osob sociálně vyloučených či ohrožených
sociálním vyloučením. Svou roli v této problematice hraje také periferní poloha území.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část
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Sektor zemědělství, lesnictví a životní prostředí tvoří samostatnou prioritní oblast vzhledem k
charakteru území a důležitosti, tedy včetně tvorby pracovních příležitostí v tomto sektoru.
Cíl PO a strategického cíle: Cílem je snížení bariér vstupu nezaměstnaných na trh práce, napomoci
zaměstnavatelům k přijetí vhodných zaměstnanců formou vzdělávání, zaškolení, získávání praxe a
dalšími metodami a celkově ovlivnit situaci prosazováním prorodinných opatření, rovných příležitostí,
začleňování. Bude podporována vzájemná spolupráce všech aktérů na trhu práce. Snahou rovněž je
usilovat o vznik pracovních příležitostí pro mladou generaci.
Pro řešení tohoto problému byla zvolena opatření a prostřednictvím jejich aktivit se usiluje o snížení
daných jevů, o posílení konkurenceschopnosti oblasti a zavádění inovativních přístupu, k čemuž je
však zapotřebí i potřebné kooperace s jinými aktéry, a to nejen v území.
Kvantitativní indikátory: Jsou to indikátory ukazatelů definovaných v socio-ekonomické analýze,
které se vztahují k dané prioritní oblasti Podpora ekonomiky a zaměstnanosti. Jsou to indikátory,
které budou pravidelně evaluovány ze strany nositele strategie, ač jsou dané indikátory závislé na
mnohých proměnných (především politika státu a síla její ekonomiky) a dostupnosti relevantních dat
srovnatelných s daty socio-ekonomické analýzy.
Tabulka č. 1 Kvantitativní indikátory strategického cíle A
Indikátor
Počet podnikatelských
subjektů
Počet živnostníků
Počet uchazečů o
zaměstnání2

K datu

Výchozí stav

Konečný stav v roce
2023

31. 12. 2013

4 205

4 205 a více

31. 12. 2013

2 843

2 843 a více

31. 12. 2013

4 027

4 027 a méně

2

Při měření indikátoru počet uchazečů o zaměstnání je potřebné myslet zároveň na skladbu počtu uchazečů,
tzn. kontrolovat rovněž i počet uchazečů nad 50 let, počet uchazečů OZP, atd.
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Obrázek č. 3 Grafická struktura PO A) Podpora ekonomiky a zaměstnanosti

Podpora ekonomiky
a zaměstnanosti

Chci pomoci
znevýhodněným –
sociální podnikání

Chci rozvíjet firmu,
chci založit firmu

Chci zaměstnání,
chci zaměstnat

Chci inovovat, být
konkurenceschopný

Chci zhodnotit to, co
tady máme

Učím se hledat
práci, učíme
najít práci

Podmínky startu
a rozvoje

Podpora stávajících
i nových MSP,
OSVČ

Zakládáme
sociální podnik

Spolupracujeme
– nabízíme práci

Zvyšuji kvalitu
zaměstnanců –
lidské zdroje

Chci
modernizovat

Spolupracujeme

Rodina – soulad
práce s rodinou

Potřebuji
poradit,
podpořit,pomoci

Chci zavádět
nové pracovní
postupy

- prioritní oblast

- specifické cíle

Využíváme
podmínky,
hodnoty krajiny
a území

Rozvíjíme
sociální podnik

- opatření

Specifický cíl A. 1. – Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Cíl/Účel: Cílem je podporovat vznik pracovních příležitostí, podpořit aktivity vedoucí ke snížení
nezaměstnanosti a k tvorbě nových pracovních příležitostí, k lepší orientaci na trhu práce,
k pracovnímu a tedy i sociálnímu začlenění cílových skupin. Cílem je tedy zvyšovat kvalifikaci,
dovednosti, získávání praxe, pracovních návyků a zapracování cílových skupin.
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, osoby
nezaměstnané a neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepu na trhu práce, osoby se zdravotním
postižením, osoby jinak znevýhodněné, osoby vracejí se na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
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Tabulka č. 2 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

1. Zvýšení příležitostí pro
zaměstnanost cílových skupin
Indikátor výstupu

Plánovaná hodnota

+/Měrná jednotka

1. Počet realizovaných projektů

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet

15

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít práci
A. 1.2. Spolupracujeme – nabízíme práci
A. 1.3 Rodina – soulad práce s rodinou
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.6. Sociální infrastruktura
- SWOT analýzy – tabulka č. 52., 54. a 55
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít práci
Aktivita A. 1.1.1. Podpora vedoucí k uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených na trhu práce
Budou podporovány aktivity vedoucí ke zvyšování základních kompetencí, pracovních návyků cílové
skupiny, zvýšení uplatnitelnosti změnou kvalifikace a dalšího vzdělávání, cíleného poradenství
v různých oblastech a navyšování motivace pracovat a další aktivity.
Aktivita A. 1.1.2. Podpora pracovního začlenění ostatních ohrožených skupin na trhu práce
Budou podporovány aktivity, které povedou k pracovnímu a tedy i k sociálnímu začlenění ohrožených
skupin na trhu práce, a to především formou zvyšování či změny kvalifikace, cíleného poradenství,
navyšování motivace pracovat a eliminovat bariéry na straně firem, které omezují vstup do
zaměstnání.

Opatření A. 1.2. Spolupracujeme – nabízíme práci
Aktivita A. 1.2.1. Spolupracujeme s úřadem práce a pracovními agenturami
Budou podporovány aktivity inovativních přístupů daných subjektů na trhu práce aplikací stávajících i
nových forem aktivní politiky zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení pracovního uplatnění, k prevenci
před ztrátou zaměstnání a získání nových pracovních příležitostí – zvýšení a změny kvalifikace, získání
praxe, získávání pracovních návyků, podpora celoživotního vzdělávání, rozvoj základních kompetencí,
motivační aktivity, podpora prostupného zaměstnávání a zprostředkování zaměstnání, apod.
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Aktivita A. 1.2.2. Spolupracujeme se všemi subjekty
Budou podporovány aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí o potřebách lokálního trhu práce formou
spolupráce úřadu práce, obcí, škol, NNO, rodičů a firem například při pořádání burz práce, exkurzí za
praxí, získávání praxe pro zvýšení uplatnitelnosti, praktická výuka dovedností a další aktivity.
Podpora veškeré, potřebné poradenské činnosti související s aktivitami a problémy trhu práce
(firemní poradenství, zahájení OSVČ, komunikace se všemi subjekty ovlivňující lokální trh práce,
rodinné poradenství atd.).

Opatření A. 1.3. Rodina – soulad práce s rodinou
Aktivita A. 1.3.1. Podpora flexibilních forem zaměstnání
Budou podporovány aktivity směřující k usnadnění pracovního uplatnění – zkrácený a snížený
pracovní úvazek, práce na dálku, sdílení pracovního místa, doprava do zaměstnání, atd.
Aktivita A. 1.3.2. Prorodinná opatření
Budou podporovány aktivity směřující k tomu, aby došlo ke sladění pracovního a rodinného života,
tzn. umožnit především ženám - matkám kontakt se zaměstnáním v době péče o dítě a směřovat
k postupnému návratu či prvotnímu vstupu na trh práce – formou individuální péče o děti, školních
družin, klubů, podporou podnikových i veřejných dětských skupin a další.

Specifický cíl A. 2. – Chci rozvíjet firmu, chci založit firmu
Cíl/Účel: Cílem je podporovat zejména drobné podnikání a rozvoj stávajících firem dostupnými
formami. Jednotlivá opatření a aktivity povedou k odstranění části bariér při zahájení podnikání,
budou napomáhat k rozvoji firem včetně potřebného poradenství.
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, osoby
nezaměstnané a neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepu na trhu práce, osoby se zdravotním
postižením, osoby jinak znevýhodněné, osoby vracejí se na trh práce z mateřské/rodičovské
dovolené, osoby začínající podnikat, OSVČ, podnikatelské subjekty
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 3 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci rozvíjet firmu, chci založit firmu
Indikátor výsledků
1. Spokojenost s podnikatelským
prostředím
Indikátor výstupu
1. Počet realizovaných projektů

Měrná jednotka
+/Měrná jednotka
Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
8

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
A. 2.1. Podmínky startu a rozvoje
A. 2.2. Zvyšuji kvalitu zaměstnanců – lidské zdroje
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A. 2.3. Potřebuji poradit, podpořit, pomoci
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území
MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 – 2020
- SWOT analýzy – tabulka č. 52., 54. a 55

Opatření A. 2.1. Podmínky startu a rozvoje
Aktivita A. 2.1.1. Podpora před zahájením podnikání
Budou podporovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace a získání potřebných znalostí před
zahájením OSVČ nebo soukromého podnikání formou vzdělávání a poradenství a další aktivity.
Aktivita A. 2.1.2. Vytváření podmínek pro zahájení a rozšiřování podnikání
Budou podporovány aktivity ze strany obcí formou poskytnutí obecních prostor za zvýhodněných
podmínek. Bezúročné půjčky, účelové dotace, poskytnutí obecních nemovitostí za zvýhodněný
nájem. Aktivity vedoucí k vhodným pobídkovým mechanismům a další aktivity.

Opatření A. 2.2. Zvyšuji kvalitu zaměstnanců – lidské zdroje
Aktivita A. 2.2.1. Vzdělaný zaměstnanec – záruka kvality
Budou podporovány aktivity vedoucí k tvorbě podnikových vzdělávacích programů včetně proškolení
lektorů, kariérní poradenství, zavádění age-managementu, získávání praxe a zapracování, sdružování
podnikatelů za účelem společného vzdělávání, vzdělávací a rekvalifikační programy poskytované
zaměstnavatelem.
Budování školicích středisek (výstavba, rekonstrukce), pořízení vybavení včetně potřebných pomůcek
a vzdělávacích programů.

Opatření A. 2.3. Potřebuji poradit, podpořit, pomoci
Aktivita A. 2.3.1. Podpora vzniku nových pracovních příležitostí
Budou podporovány aktivity firem na místním lokálním trhu práce zaměstnávající cílové skupiny
formou úhrady mzdových nákladů.
Aktivita A. 2.3.2. Podpora při obsazování uvolněného pracovního místa
Budou podporovány aktivity firem, které např. vlivem restrukturalizace, nedostatečné nabídky práce,
vlivem přirozeného úbytku, na místním lokálním trhu práce, u kterých existuje uvolněné pracovní
místo formou mzdových náhrad.
Aktivita A. 2.3.3. Informační zázemí pro podnikatele
Budou podporovány aktivity typu budování podnikatelských inkubátorů, poradenských center,
napomáhání při hledání zdrojů financování, poskytnutí poradenských, informačních a konzultačních
služeb včetně finančního poradenství poskytovány podnikatelům i zájemcům o podnikání a další
aktivity.
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Specifický cíl A. 3. – Chci inovovat, být konkurenceschopný
Cíl/Účel: Cílem je podpora inovativních přístupů ve všech sférách ekonomiky, na trhu práce včetně
aktivní politiky zaměstnanosti ÚP. Opatření a aktivity podpoří vznik nových myšlenek, které povedou
k udržitelnosti podnikání, k jeho inovaci na místní úrovni a k posílení konkurenceschopnosti firem a
podniků. Aktivity jsou zde cíleny především na malé a střední podniky, které jsou spolu se živnostníky
základem podnikání na našem venkově.
Cílové skupiny: firmy především však malé a střední podniky, OSVČ
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 4 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci inovovat, být konkurenceschopný
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

1. Zvýšení spokojenosti
s možnostmi zvyšování
konkurenceschopnosti
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

1. Počet realizovaných projektů

Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
6

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních podniků
A. 3.2. Chci modernizovat
A. 3.3 Chci zavádět nové pracovní postupy
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území
MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 – 2020
- SD Meziobecní spolupráce
- SWOT analýzy – tabulka č. 52., 54. a 55

Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních podniků
a OSVČ
Aktivita A. 3.1.1. MSP a OSVČ – základ venkova
Budou podporovány aktivity, které povedou k zavedení potřebných inovací, zajištění a rozšiřování
specifického know-how, k využívání konkurenčních výhod a investice sloužící k založení nebo rozvoji
jejich činností. Budou podporovány aktivity vedoucí k poradenství u začínajících MSP, k vzájemné
spolupráci a spolupráci s ostatními subjekty na území a další.
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Opatření A. 3.2. Chci modernizovat
Aktivita A. 3.2.1. Investice do modernizace podniku
Pořízení nebo výstavba podnikatelských nemovitostí, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor
k podnikání, obnova strojů a zařízení s myšlenkou nastolení environmentálního principu podnikání
(například využívání ekologicky šetrných výrobků, snižování spotřeby energie např. rekuperací
odpadního tepla, znovuvyužití druhotných produktů výroby v podniku), aktivity vedoucí k rozšíření
kapacity podniku a další.

Opatření A. 3.3. Chci zavádět nové pracovní postupy
Aktivita A. 3.3.1. Nově, jinak a lépe
Budou podporovány aktivity vedoucí ke zvýšení technologické úrovně podniku prostřednictvím
pořízení ICT technologii. Zavádění vnitřních informačních systému podniku, racionalizace výrobních
postupů. Prosazování inovativních řešení jak v podnikových procesech, tak ve výrobě (vývoj nových
produktů). Budou podporováni zaměstnanci s kreativním přístupem v práci, zapojení řadových
zaměstnanců do vnitřního rozhodovacího procesu, pořízení patentových licencí, výzkum a vývoj a
další.

Specifický cíl A. 4. – Chci pomoci znevýhodněným – sociální podnikání
Cíl/Účel: Cílem je podpořit veškeré aktivity související se sociálním podnikáním napomáhající
k začlenění znevýhodněných skupin. Na základě dlouhodobých ukazatelů dochází k nárůstu
znevýhodněných skupin na trhu práce. Podporou vzniku sociálních podniků a sociálního podnikání
formou všech opatření a aktivit se očekává eliminace tohoto trendu a snížení počtu znevýhodněných
a zároveň zvýšení počtu ekonomických subjektů na trhu. Sociální podnik (včetně OSVČ splňujících
principy sociálního podnikání a spadajících do cílových skupin) musí přispívat k podpoře sociálního
začleňování a minimálně 30% zaměstnanců musí pocházet z cílových skupin.
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, osoby dlouhodobě
nezaměstnané nebo opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po
výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, subjekty sociálního podnikání, osoby
samostatně výdělečně činné splňující principy sociálního podnikání.
Indikátory výsledku a výstupu: Dané indikátory budou zjišťovány prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů
Tabulka č. 5 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci pomoci znevýhodněným – sociální
podnikání
Indikátor výsledků
1. Zlepšení prostředí pro sociální
podniky
Indikátor výstupu
1. Počet realizovaných projektů

Měrná jednotka
+/Měrná jednotka
Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
10
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Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
A. 4.1. Zakládáme sociální podnik
A. 4.2. Spolupracujeme
A. 4.3 Rozvíjíme sociální podnik
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy – tabulka č. 52., 54. a 55
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření A. 4.1. Zakládáme sociální podnik
Aktivita A. 4.1.1. Aby to fungovalo
Budou podporovány aktivity související se vznikem nového sociálního podniku (nově vzniklý subjekt,
včetně OSVČ splňujících principy sociálního podnikání a spadajících do cílových skupin). Jedná se
zejména o např. pořízení výrobních prostředků, rekonstrukce či stavební úpravy objektů, nová
výstavba, pořízení nezbytného materiálu a pracovních pomůcek, mzdové a osobni výdaje
podpořených osob i pracovníků sociálního podniku, poradenství týkající se sociálního podnikání,
průzkumu trhu, tvorby podnikatelských plánů apod.

Opatření A. 4.2. Spolupracujeme
Aktivita A. 4.2.1. Kdo může, pomůže
Budou podporovány aktivity směřující k podpoře fungování sociálních podniků včetně OSVČ
splňujících principy sociálního podnikání a spadajících do cílových skupin v území jako například
odkup výrobků formou obdobnou náhradnímu plnění. Aktivity agenturních činností v rámci podpory
činnosti a uplatnění sociálních podniků, další podpora lokální spolupráce mezi sociálními podniky a
aktéry v území. Podpora vazby projektů financujících veřejné zakázky na spoluúčast sociálních firem a
sociálně odpovědného podnikání.

Opatření A. 4.3. Rozvíjíme sociální podnik
Aktivita A. 4.3.1. Jen tak dále
Budou podporovány aktivity související s rozšířením stávajícího sociálního podniku včetně OSVČ
splňujících principy sociálního podnikání a spadajících do cílových skupin. Jedná se zejména o např.
pořízení výrobních prostředků, rekonstrukce či stavební úpravy objektů, nová výstavba, pořízení
nezbytného materiálu a pracovních pomůcek, mzdové a osobni výdaje podpořených osob i
pracovníků sociálního podniku, poradenská činnost související s rozvojem sociálního podnikání.
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Specifický cíl A. 5. – Chci zhodnotit to, co tady máme
Cíl/Účel: Cílem je podpořit aktivity, které povedou k lepšímu zhodnocení místních zdrojů, surovin a
prostředí. Danými opatřeními se docílí efektivního využívání místního potenciálu, což povede k
zatraktivnění území včetně tvorby nových pracovních míst. Dojde rovněž k posílení regionu, místních
ekonomik a hospodářského vývoje.
Cílové skupiny: občané, návštěvníci, obce, zaměstnavatelé
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 6 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci zhodnotit to, co tady máme
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

1. Zlepšení vnímání území jako
atraktivní oblasti
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

1. Počet realizovaných projektů

Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
10

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
A. 5.1. Využíváme podmínky, hodnoty krajiny a území
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.3 Hospodářství
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.7 Životní prostředí
- SWOT analýzy – tabulka č. 52., 54. a 55
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření A. 5.1. Využíváme podmínky, hodnoty krajiny a území
Aktivita A. 5.1.1. Využití brownfields k podnikatelským účelům.
Budou podporovány aktivity směřující k rekonstrukci zastaralé infrastruktury a brownfields a jejich
přeměna na podnikatelské objekty nebo podnikatelské zóny, které jsou v souladu se směřováním a
potřebami daného území, dané obce. V případě extrémně nevyhovujícího stavu nemovitosti bude
rovněž podporována demolice takovýchto objektů a následná regenerace ploch např. novou
výstavbou.
Aktivita A. 5.1.2. Podpora cestovního ruchu
Budou podporovány aktivity formou propagace (např. marketingové kampaně, propagační materiály,
internetové portály a mobilní aplikace zviditelňující region, budování informačních tabulí, naučných
stezek), formou propagace typu pořádání kulturních akcí, využití historie regionu, péče o kulturní a
přírodní památky. Další příklad aktivit je budování turistických míst a míst pro volnočasové vyžití –
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lanová centra, hřiště na paintball, sportoviště a další – a s tím související infrastruktury – turistické
stezky, cyklostezky, hippostezky, infocentra a rovněž i ubytování.
Budou podporovány aktivity vedoucí k užší provázanosti s Polskem a cílení propagace území na
Polskou stranu, ale i do dalších regionu ČR, využití nádražních budov úzkorozchodné dráhy pro
podnikání a turistiku, aktivity vedoucí k překonání mimosezónního výpadku v cestovním ruchu a k
budování dobrých vztahů mezi turisty a místními občany, využití tradic a tradičních řemesel pro
turistiku, prodej suvenýrů, atd.
Aktivita A. 5.1.3. Využití místních zdrojů
Budou podporovány aktivity vedoucí k využití místních přírodních surovin a zdrojů – vodní zdroje a
minerální prameny, lesy apod. (pískovny, kamenolomy, atd.)

Prioritní oblast B) - Zemědělství a lesnictví, životní prostředí
Zdůvodnění vybrané PO B) a strategického cíle B: Dle výstupu z analytické části a historického vývoje
je naše území úzce spjato s přírodními zdroji a podmínkami. Důležitou a významnou roli v celém
území hraje zemědělství společně s lesním hospodářstvím, a to je samozřejmě i úzce spjato
s životním prostředím a přírodními podmínkami. V současnosti zaměření zemědělské výroby inklinuje
k dotacím a intervencím nastolených zemědělskou politikou státu, respektive EU, což často vede
k tomu, že zemědělský podnikatel není stimulován k vytváření přidaných a užitečných hodnot pro
danou společnost a území. Sektor zemědělství, lesnictví a životní prostředí tvoří samostatnou
prioritní oblast vzhledem k charakteru území a důležitosti, tedy včetně tvorby pracovních příležitostí
v tomto sektoru.
V území je nevyužit potenciál v podobě zpracovávání rostlinné a živočišné výroby. Bude podporována
snaha o vytváření přidané hodnoty a zhodnocení zemědělské produkce v území, případně další
zpracování a finalizace produktů a výrobků z místních zdrojů. Tím dojde ke zhodnocení existujícího
potenciálu území s úzkou vazbou na celkovou situaci v regionu včetně zaměstnanosti apod. Nevyužité
kapacity zemědělských podnikatelů by se daly využít také směrem k diverzifikaci jejich činnosti. Tedy
přidávání dalších hodnot do území, a to vše s myšlenkou udržitelného a konkurenceschopného
zemědělství.
Existence lesů dokresluje krajinný ráz Krnovska a činí jej pestřejším. Na území však nadále existují
limity v oblasti efektivní a šetrné těžby dřevní hmoty, což tvoří významnou roli v oblasti
zaměstnanosti. Využití lesů nelze chápat jen pro hospodářské účely, ale také pro jeho posílení
rekreační a ekostabilizační funkce.
Cíl PO a strategického cíle: Cílem je zvýšit konkurenceschopnost místních zemědělců a jejich
produkce, podpořit zemědělce v orientaci na místní trh a jeho potřeby a zefektivnit místní
zemědělství tak, aby bylo prospěšné rozvoji celé společnosti. Cílem v oblasti lesnictví je zefektivnění
hospodářského účelu lesů a posílení jejich rekreační a ekostabilizační funkce. Veškeré stanové
priority a opatření musí mít pozitivní případně neutrální vliv na kvalitu životního prostředí. Cílem je
rovněž naučit aktéry přizpůsobovat a adaptovat se na změny životního prostředí.
Kvantitativní indikátory: Jsou to indikátory ukazatelů definovaných v socio-ekonomické analýze,
které se vztahují k dané prioritní oblasti Zemědělství a lesnictví, životní prostředí. Jsou to indikátory,
které budou pravidelně evaluovány ze strany nositele strategie, ač jsou dané indikátory závislé na
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mnohých proměnných (především demotivující zemědělská politika státu a EU, přírodní podmínky) a
dostupnosti relevantních dat srovnatelných s daty socio-ekonomické analýzy.
Tabulka č. 7 Kvantitativní indikátory strategického cíle B
Indikátor
Počet zemědělských
podnikatelů
Lesní pozemky (ha)

K datu

Výchozí stav

Konečný stav v roce
2023

31. 12. 2013

139

139 a více

30. 6. 2014

22639,1

22639,1 a více

Obrázek č. 4 Grafická struktura PO B) Zemědělství a lesnictví, životní prostředí
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životní prostředí

Chci modernizovat
technické vybavení

Chci efektivně a
šetrně zhodnotit, co
nám les dává

Chci chránit a
zlepšovat své
životní prostředí

Chci lépe zhodnotit
produkci

Chci les zdravý, čistý
a prospěšný všem

Subjekty reagující
na klimatické
změny
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- prioritní oblast

- specifické cíle
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Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství
Cíl/Účel: Cílem je prostřednictvím daných aktivit u cílových skupin dospět k udržitelnému,
efektivnímu, diverzifikovanému a modernizovanému zemědělství s tvorbou přidané hodnoty i nových
pracovních příležitostí, což vše vede ke zvyšování konkurenceschopnosti místního zemědělství. Cílem
je také rozšiřování vědomostí a poskytování informací souvisejících s moderními inovativními
přístupy, diverzifikací a ochranou životního prostředí.
Cílové skupiny: zemědělské podnikatelské subjekty, mikropodniky a malé podniky, vlastníci
zemědělské půdy, zákazníci
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 8 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci efektivní, moderní a prospěšné
zemědělství
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Spokojenost s opatřeními vedoucí
ke zvýšení konkurenceschopnosti
Indikátor výstupu

Plánovaná hodnota

+/Měrná jednotka

1. Počet realizovaných projektů

Zvýšení
Plánovaná hodnota

Počet

15

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
B. 1.1. Chci modernizovat technické vybavení
B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci
B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný společnosti
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.3 Hospodářství
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.7 Životní prostředí
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření B. 1.1. Chci modernizovat technické vybavení
Aktivita B. 1.1.1. Modernizace a udržitelnost zemědělských firem
Budou podporovány aktivity se zaměřením na pořízení a modernizaci zemědělských strojů, objektů,
ploch, polních cest, tak aby zemědělská činnost byla efektivnější a zvýšila se její udržitelnost do
budoucna. Součástí aktivit je rovněž modernizace a inovace postupu ve výrobě (např. koupě
softwarů, nové zavedení či zefektivnění pracovního postupu, nové metody ve výrobě a zpracování,
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vývoj nových systémů, atd.). Podporovány budou aktivity jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Je
možná i podpora těchto aktivit formou spolupráce více subjektů.

Opatření B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci
Aktivita B. 1.2.1. Ze suroviny výrobek
Budou podporovány aktivity směřující ke zpracování a zhodnocení zemědělské produkce v místě
vzniku. Aktivity rozvíjí zpracovatelský průmysl zemědělských produktů a podporují tak místní
produkci, možné samozásobitelství a zaměstnanost. Aktivitami se především myslí investiční a
neinvestiční projekty, které povedou k rozvoji zpracování zemědělské produkce, včetně vybudování
zázemí, podpory marketingu a uvedení výrobků na trh například formou prodeje ze dvora, farmářské
trhy, atd. Je možná i podpora těchto aktivit formou spolupráce více subjektů.
Aktivita B. 1.2.2. Z druhotné suroviny výrobek
Budou podporovány aktivity, které povedou k využití vedlejších produktů zemědělské činnosti a tedy
k efektivnějšímu a udržitelnějšímu postupu v oblasti zemědělství – například peletovací zařízení,
bioplynové stanice, atd., a to jak pro účely daného zemědělce, tak jako výrobek určený k prodeji.

Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný společnosti
Aktivita B. 1.3.1. Zemědělství s novými přístupy
Budou podporovány aktivity, které rozšíří zaměření a činnosti cílových skupin mimo zemědělský
sektor a povedou i k tvorbě nových pracovních příležitostí a zhodnocení místního potenciálu.
Podporovány budou aktivity do vybraných nezemědělských činností, jako je např. agroturistika,
velkoobchod a maloobchod, atd.
Mezi další aktivity rovněž patří podpora školkařské produkce, šlechtitelské činnosti apod.
Aktivita B. 1.3.2. Informovaný zemědělec a potravinář
Budou podporovány aktivity vedoucí k navyšování dovedností, zkušeností a informací v oblasti
zemědělské a potravinářské činnosti formou stáží, exkurzí, workshopů, předávání zkušeností a
znalostí v moderních a inovativních oblastech. Podpora v distribuci, propagaci a poptávaném
poradenství, atd.
Aktivita B. 1.3.3. Podpora místního trhu a produkce
Budou podporovány aktivity, které urychlí a zefektivní zpracování místní produkce a dodání výrobku
konečnému spotřebiteli. Jedná se o posílení a zkrácení řetězce: výrobce – dodavatel – zákazník.
Aktivity povedou k tomu, aby prvovýrobce byl blíže ke svému zákazníkovi.
Aktivita B. 1.3.4. Zemědělec prospěšný svému prostředí
Budou podporovány aktivity, které budou v souladu s ekologicky šetrným hospodařením. Důraz bude
kladen na využívání obnovitelných zdrojů a energií s co nejmenším zatěžováním prostředí,
podporováno bude také propojení ekozemědělství s agroturistikou, atd.
Mezi další aktivity patří podpora odvětví zemědělství, které přinášejí více pracovních příležitostí
(sadařství, živočišná výroba, sociální zemědělství, atd.).
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Specifický cíl B. 2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a bezpečný les
Cíl/Účel: Cílem je nastavit podmínky pro efektivní využití surovin v souladu s šetrnými přístupy a
ochranou lesního bohatství. Součástí je i zpřístupnění lesů, které souvisí se zaručením určité
bezpečnosti v lesích. Cílem je dále podpora rozšiřování vědomostí a poskytování informací
souvisejících s moderními inovativními přístupy.
Cílové skupiny: soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení, církve, sdružení, subjekty zabývající se zpracováním dřeva, občané a turisté
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 9 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci zdravý, čistý, prospěšný a
bezpečný les
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

1. Zlepšení podmínek prostředí v
lese
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

1. Počet realizovaných projektů

Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
5

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co nám les dává
B. 2.2. Chci les zdravý, čistý a prospěšný všem
B. 2.3. Chci les bezpečný
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.3 Hospodářství
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.7 Životní prostředí
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co nám les dává
Aktivita B. 2.1.1. Moderní technika
Budou podporovány investiční aktivity do pořízení lesnické techniky a technologie pro efektivní a
šetrné hospodaření v lesích.
Aktivita B. 2.1.2. Zpracování dřeva
Budou podporovány aktivity související s investicí do zázemí pro subjekty, které dřevo jako základní
surovinu prvotně opracují a výsledek jejich činnosti je poté určen k dalšímu použití ve výrobě.
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Opatření B. 2.2. Chci les zdravý, čistý a prospěšný všem
Aktivita B. 2.2.1. Zatraktivnění lesa
Budou podporovány aktivity, které zpřístupní a zatraktivní les všem svým potenciálním
návštěvníkům, jedná se zejména o výstavbu a řádné značení stezek včetně doplňkového mobiliáře,
značení přírodních unikátů lesů, budování rozhleden či výsadba po kalamitách a přírodních živlech,
kácení poškozených a nemocných stromů, atd.

Opatření B. 2.3. Chci les bezpečný
Aktivita B. 2.3.1. Les - ochrana před přírodními živly
Budou podporovány aktivity směřující k nastavení bezpečnostních prvků do lesů a jejich vodních
toků, které preventivně budou chránit území před možnými přírodními hrozbami, jako jsou povodně,
eroze půdy, větrné smrště, atd. Jedná se zejména o budování retenčních nádrží, zábrany sesuvu
půdy, atd.
Aktivita B. 2.3.2. Les bezpečný člověku, les chráněný
Budou podporovány aktivity vedoucí k bezpečnějšímu pohybu v lesích a zároveň aktivity, které chrání
stromy před jejich škůdci. Aktivity se týkají především výsadby melioračních a zpevňujících dřevin a
tak dále.
Aktivita B. 2.3.3. Lesní cesty a zázemí lesnické činnosti
Budou podporovány aktivity, které přispějí k bezpečnějšímu přístupu, snadnějšímu pohybu a
pracovním činnostem osob i lesní techniky v lesích.

Specifický cíl B. 3. Chci chránit, zlepšovat životní prostředí
Cíl/Účel: Cílem je eliminovat a zabraňovat poškozování a znehodnocování přírody jako takové a
napomáhat k její ochraně a zlepšení přírodních podmínek. Cílem je také naučit místní subjekty
resilienci a adaptabilitě na nové klimatické změny a výzvy z nich plynoucí.
Cílové skupiny: obce, občané, turisté
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 10 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci chránit, zlepšovat životní
prostředí
Indikátor výsledků
1. Zlepšení adaptability prostředí
na významné změny klimatu
Indikátor výstupu
1. Počet realizovaných projektů

Měrná jednotka
+/Měrná jednotka
Počet

Plánovaná hodnota
Zvýšení
Plánovaná hodnota
8
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Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
B. 3.1. Chci chránit a zlepšovat své životní prostředí
B. 3.2. Subjekty reagující na klimatické změny
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.3 Hospodářství
- Analytická část 1.1.7 Životní prostředí
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy

Opatření B. 3.1. Chci chránit a zlepšovat své životní prostředí
Aktivita B. 3.1. Zatočíme s odpady
Budou podporovány aktivity, které povedou k předcházení vzniku odpadu jak komunálního, tak
průmyslového (např. formou racionalizace výrobního postupu, druhotné využití odpadu), dále
aktivity směřující k zajištění kvalitního a efektivního systému svozu a zpracování a využívání
komunálního či tříděného odpadu, společná koordinace odpadové politiky jednotlivých obcí.
Dalšími aktivitami mohou být budování potřebných sběrných dvorů, sběrných hnízd a kompostáren,
pořizování domácích kompostérů a nádob na tříděný odpad do obcí i domácností a další.
Aktivita B. 3.2. Šetříme energii
Budou podporovány aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov (například zateplení
obálky budovy, výměna oken a dveří, výměna kotle za zařízení s nižší spotřebou energie a nižšími
emisemi, využití odpadního tepla, užívání spotřebičů s nižší spotřebou energie apod.) a k většímu
využívání obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické systémy, využití biomasy, budování
vodních a větrných elektráren, pasivní domy a tak dále).
Aktivita B. 3.3. Koloběh vody
Budou podporovány aktivity, které povedou k potřebným investicím v obcích v podobě dobudování
nebo rekonstrukce či modernizace kanalizační sítě a vybudování nebo modernizace či intenzifikace
čistíren odpadních vod. Podporovány budou i domácí či podnikové čistírny odpadních vod a
alternativní způsoby čištění odpadních vod například formou kořenových systémů. Dalšími aktivitami
jsou budování nebo modernizace zdrojů pitné vody a vodovodní sítě, včetně vodárenských zařízení
(vodojemy, úpravny vod atd.). Aktivity budou směřovat k efektivnějšímu a šetrnějšímu využívání
vody.
Aktivita B. 3.4. Chráníme přírodu a krajinu
Budou podporovány aktivity zajišťující posílení biodiverzity území, péči o vzácné druhy a jejich
biotopy, obnovu malých biotopů, prevence a boj proti invazivním druhům, zajišťování péče o
významné lokality v území, péče o památné stromy, tvorba a obnova veřejné zeleně v obcích,
budování a obnova vodních nádrží, retenčních prostor, podpora zadržování vody v krajině,
protipovodňová opatření na vodních tocích a nádržích a protierozní opatření v krajině, budování
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krajinných prvků (remízky, aleje, větrolamy). To vše se zachováním či minimálním zásahem do
přirozeného rázu krajiny.
Aktivita B. 3.5. Osvětová činnost
Budou podporovány aktivity, jako jsou například workshopy, semináře, konference a prezentační
akce, informační a osvětové kampaně směřované k ekologické výchově obyvatelstva i firem,
k podněcování zodpovědnějšímu přístupu k přírodě, k třídění odpadů, ale i poradenství směřované
k občanům ve vztahu k ekologickým projektům, tvorba energetických koncepcí obcí, atd.

Opatření B. 3.2. Subjekty reagující na klimatické změny
Aktivita B. 3.2. Resilience a adaptabilita na životní změny v prostředí
Budou podporovány plošně všechny aktivity z Opatření B. 3.1. Chci chránit a zlepšovat své životní
prostředí, které povedou k posílení resilience na klimatické změny (tedy naučit se schopnosti využít
zkušeností s negativními klimatickými a přírodními jevy k nastartování inovativních myšlenek
umožňující obnovu nebo rozvoj v ohrožené oblasti), ale i veškeré ostatní aktivity související se
zvyšováním resilience a adaptability na změny klimatu.

Prioritní oblast C) - Vzdělávání, lidské zdroje pro budoucnost
Zdůvodnění vybrané PO C) a strategického cíle C: Oblast vzdělávání a lidských zdrojů je dlouhodobě
provázena ve venkovském prostředí několika faktory definovanými v socioekonomické analýze.
Především v souvislosti se stárnutím a migrací obyvatelstva dochází k úbytku počtu dětí v ZŠ a MŠ,
což by mohlo vést k rušení školských zařízení na venkově. Limitujícím prvkem je chybějící zařízení pro
děti do tří let věku, jehož existence by umožnila pružnější návrat rodičů na trh práce. Velké rezervy
jsou také ve využívání školských zařízení místní komunitou.
Není dostatečně provázán systém vzdělávání s potřebami firem a trhu práce, rezervy jsou také ve
využití školských zařízení v rámci komunitního života a potřeb společnosti. Je nutné vzít v potaz i
rozšiřující se počet sociálně znevýhodněných a vyloučených lokalit v území správního obvodu ORP
Krnov (viz strategické dokumenty ČR). Z jednání z pracovních skupin rovněž vyplývá, že chybí výuka
spjatá s praxí a místním trhem práce, která by naučila děti, žáky a studenty potřebným kompetencím,
zejména v oblasti technických a přírodních věd. Zároveň existují limity rovněž i u samotného
pedagogického sboru, který se „nepotkává“ s praxí a stává se pouhým „řečníkem“.
Cíl PO a strategického cíle: Cílem je vychovat v území budoucí generaci vědomostně i prakticky
dovednou, která bude cítit sounáležitost s místním územím. Tento fakt povede ke zvýšení
konkurenceschopnosti celého území. K tomu jsou potřebné kroky vedoucí k optimalizaci vzdělávacích
zařízení za účelem efektivního získávání potřebných kompetencí, k naplnění inkluzivního a
komunitního vzdělávání napříč územím a společností. Záměrem místního partnerství je nerušit
současná školská zařízení v území, popřípadě vše strategicky naplánovat a mít vše připravené
s potenciálními partnery.
Kvantitativní indikátory: Jsou to indikátory ukazatelů definovaných v socio-ekonomické analýze,
které se vztahují k dané prioritní oblasti Vzdělávání, lidské zdroje pro budoucnost. Jsou to indikátory,
které budou pravidelně evaluovány ze strany nositele strategie, ač jsou dané indikátory závislé na
mnohých proměnných (politika státu v oblasti školství atd.) a dostupnosti relevantních dat
srovnatelných s daty socio-ekonomické analýzy.
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Tabulka č. 11 Kvantitativní indikátory strategického cíle C
Indikátor
Počet vysokoškolsky
vzdělaných lidí
% volných kapacit v MŠ
% volných kapacit v ZŠ

K datu

Výchozí stav

26. 3. 2011
Školní rok
2013/2014
Školní rok
2013/2014

Konečný stav v roce
2023

2 662

2 662 a více

16, 1 %

16, 1 % a méně

36, 8 %

36, 8 % a méně

Obrázek č. 5 Grafická struktura PO C) Vzdělávání a lidské zdroje pro budoucnost

Vzdělávání a lidské
zdroje pro
budoucnost

Chci se učit
moderně a efektivně

Chci učit moderně a
efektivně

Chci spolupracovat
při vzdělávání,
zábavě a výchově

Připravujeme se
jít do školy

Učím s kvalitní
výbavou a
zázemím

Zapojení všech
aktérů z území
pro děti

Učím se
klíčovým
kompetencím

Učím nově s
přehledem

Diverzifikace
školských
zařízení
Vzdělávání
nejen pro děti

Učíme se všichni
všechno

- prioritní oblast

- specifické cíle

- opatření
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Specifický cíl C. 1. Chci se učit moderně a efektivně
Cíl/Účel: Cílem je kvalitní a dostatečná příprava žáků a dětí na dalším studium, práci a život ve
společnosti. Jedná se o umožnění získávání výuky klíčových kompetencí všem žákům a studentům
včetně žáků určitým způsobem znevýhodněných a tyto žáky začlenit do většinové společnosti.
Cílové skupiny: děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené
nebo ohrožené sociálním vyloučením a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, školské
instituce
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 12 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci se učit moderně a efektivně
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Plánovaná hodnota

Spokojenost dětí s výukou
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet realizovaných projektů

Počet

10

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
C. 1.1. Připravujeme se jít do školy
C. 1.2. Učím se klíčovým kompetencím
C. 1.3. Učíme se všichni všechno
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.2 Společnost
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.6 Sociální infrastruktura
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření C. 1.1. Připravujeme se jít do školy
Aktivita C. 1.1.1. První kroky k vědomostem
Budou podporovány aktivity pro zlepšení podmínek rodin s dětmi a pro získání základních vědomostí
a návyků dětí v předškolním věku v odpovídajícím prostředí a s potřebnou kvalitou, a to například
formou stavby, stavebních úprav nebo pořízení vybavení pro zařízení pečující o dětí do 3 let věku,
dětských skupin či mateřských škol a s tím související výsadby zeleně. Prvotní vědomosti děti rovněž
získají prostřednictvím kvalitních vyučovacích pomůcek, moderních metod vyučování a vzdělaných
pracovníků. Navázání užší spolupráce se základní školou vedoucí ke klidnějšímu přechodu dítěte
z jedné instituce do druhé a další obdobné aktivity.
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Opatření C. 1.2. Učím se klíčovým kompetencím
Aktivita C. 1.2.1. Chci znát více
Budou podporovány aktivity typu – podpora programů a projektů směřujících ke kvalitní výuce žáků a
studentů pro získání klíčových kompetencí s maximálním výhledem pro budoucí osobní rozvoj a také
uplatnění na místním trhu práce. Na tuto aktivitu navazují aktivity opatření C. 2.1. Učím s kvalitní
výukou a zázemím a C. 2.2. Učím nově s přehledem.
Rovněž budou podporovány aktivity, které povedou ke zvyšování sociálních, občanských kompetencí
a kulturního povědomí žáků a dětí a budou podporováni talentovaní žáci studijních a učebních oborů
s vazbou na uplatnění v regionu.

Opatření C. 1.3. Učíme se všichni všechno
Aktivita C. 1.3.1. Sociální inkluze
Budou podporovány aktivity vedoucí k zajištění rovných podmínek pro všechny děti hlavně sociálně či
zdravotně znevýhodněných. Aktivity usnadní další vzdělávání dětí, žáků a studentů, což povede
k jejich lepší životní orientaci a uplatnění. Aktivity se budou týkat jak školské výuky, tak zájmových
činností. Podporovány budou aktivity, které nepovedou ke společenským svárům, k sociálním
rozdílům.

Specifický cíl C. 2. Chci učit moderně a efektivně
Cíl/Účel: Opatření a aktivity povedou ke splnění požadovaných požadavků na odpovídající kvalitu a
specializaci pedagogického sboru, na moderní metody a přístupy ve vzdělávání s odpovídajícím
materiálním a technickým zabezpečením a zázemím.
Cílové skupiny: děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené
nebo ohrožené sociálním vyloučením a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí
pracovníci, školské instituce
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 13 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci učit moderně a efektivně
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Plánovaná hodnota

Spokojenost pedagogů s výukou
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet realizovaných projektů

Počet

6

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
C. 2.1. Učím s kvalitní výbavou a zázemím
C. 2.2. Učím nově s přehledem
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Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.2 Společnost
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.6 Sociální infrastruktura
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření C. 2.1. Učím s kvalitní výbavou a zázemím
Aktivita C. 2.1.1. Zázemí a potřebné vybavení pro výuku klíčových kompetencí a vedoucí k sociální
inkluzi
Budou podporovány aktivity, jako jsou výstavba, rekonstrukce, modernizaci a vybavení učeben, dílen,
pozemků a jiných za účelem zkvalitnění výuky nejen klíčových kompetencí, ale také k získávání
znalostí a dovedností důležitých pro další vzdělávání a uplatnění s ohledem na místní trh práce. Také
se jedná o aktivity, které budou řešit potřebné stavební úpravy a vybavení veškerými potřebnými
pomůckami a zařízeními pro hendikepované.
Aktivita C. 2.1.2. Modernizace školských zařízení
Budou podporovány aktivity vedoucí k energetickým úsporám budov školských zařízení. Do budoucna
je nutné také podporovat projekty, které povedou k zajištění patřičného zázemí školských zařízení,
jako jsou modernizace sportovišť, tělocvičen, stravovacích zařízení, školní družin a klubů a patřičného
sociálního zázemí apod., k úpravě pozemků a zeleně v okolí školy a další. Aktivity k zajištění
potřebného vybavení učeben, atd.

Opatření C. 2.2. Učím nově s přehledem
Aktivita C. 2.2.1. Vzdělaný pedagog a potřebný školní plán
Budou podporovány aktivity, které povedou ke zvyšování vzdělávání pedagogického sboru zejména
v oblasti klíčových kompetencí, ale i například v oblasti podnikavosti a iniciativy žáků, v kariérovém
poradenství, atd. Vzdělávání pedagogického sboru může rovněž proběhnout formou exkurzí a stáží u
podnikatelských subjektů nebo vynikajících školských zařízení s obdobným zaměřením. Na aktivity
související se vzděláváním pedagogů navazuje opatření C. 3.1. Zapojení všech aktérů z území pro děti.
Budou podporovány i aktivity související se zaváděním nových školních předmětů, jako jsou například
rodinný výchova, pěstitelské práce, dílny, atd. či aktivity související s přijetím odborníka do
pedagogického sboru (např. školní psycholog, logoped, atd.).
Aktivita C. 2.2.2. Podpora alternativního školství
Budou podporovány investiční i neinvestiční aktivity školských zařízení a dalších subjektů podílejících
se na realizaci vzdělávacích aktivit, které jsou vhodnou alternativou pro zavedené školské instituce
(např. lesní školky a školy, školy v přírodě, environmentální školy, waldorfská škola, podnikové školy a
školky a další).
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Specifický cíl C. 3. Chci spolupracovat při vzdělávání, výchově a zábavě
Cíl/Účel: Daný cíl posílí roli škol v rámci komunity a povede k diverzifikaci školských zařízení. Pro
zachování venkovských škol je důležité také jejich lepší využití napříč společností, podpora zájmové
činnosti a zapojení široké veřejnosti do celoživotního vzdělávání. Další aktivity při využívání školských
zařízení budou podporovat prorodinná opatření, sociální začleňování, rovné příležitosti. Cíl rovněž
směřuje k užší spolupráci mezi školou, rodičem a dítětem a zároveň mezi školami navzájem.
Cílové skupiny: děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené
nebo ohrožené sociálním vyloučením a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, dospělí v dalším
vzdělávání, vzdělávací instituce
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 14 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci spolupracovat při vzdělávání,
výchově a zábavě
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Spokojenost se zapojením škol a
ostatních vzdělávacích institucí do
života venkova
Indikátor výstupu

Plánovaná hodnota

+/Měrná jednotka

Počet realizovaných projektů

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet

6

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
C. 3.1. Zapojení všech aktérů z území pro děti
C. 3.2. Diverzifikace školských zařízení
C. 3.3 Vzdělávání nejen pro děti
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.2 Společnost
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.6. Sociální infrastruktura
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření C. 3.1. Zapojení všech aktérů z území pro děti
Aktivita C. 3.1.1. Úzká spolupráce škola – firma
Budou podporovány aktivity, které povedou ke zkvalitnění komunikace škol a především místních
podnikatelů, ale i dalších zaměstnavatelů v regionu, a to rovněž při spolupráci s Moravskoslezským
krajem. Aktivity vedoucí k motivací zaměstnavatelů ke komunikaci se školami, zajištění praxí žáků u

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 28
zaměstnavatelů v regionu, tvorba programů cílená na absolventy škol, vytvoření větší provázanosti
základních a středních škol s firmami, podpora ve vzdělávání v učňovských oborech s vazbou na
region.
Aktivita C. 3.1.2. Úzká spolupráce škola a ostatní subjekty
Budou podporovány aktivity, které zjednoduší dítěti přechod z MŠ do ZŠ díky užší spolupráci a dále
společné aktivity typu – sdílení pedagogů či učeben, pomůcek, společné vzdělávání ředitelů,
vzájemné poskytování informací, společné vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce škol
s rodiči a zřizovateli, spolupráce škol a zájmových nebo neformálních institucí, poskytovatelů sociální
služeb a dále. Přesný okruh spolupráce by měl vzniknout především díky komunitnímu plánování
v oblasti školství.

Opatření C. 3.2. Diverzifikace školských zařízení
Aktivita C. 3.2.1. Využití školských zařízení jako setkávání komunity
Budou podporovány aktivity, které povedou k zachování a podpoře stávající sítě základních a
mateřských škol - zapojení škol do komunitního života v obci (jak školy jako instituce, tak školy jako
vhodných prostor pro činnosti v odpoledních hodinách), uplatňování principu venkovských
komunitních škol, využití volných kapacit pro volnočasové vyžití dětí, ale i pro zájmové kroužky, kurzy,
celoživotní a neformální vzdělávání – aktivity, které přisoudí škole i její důležitou komunitní roli ve
společnosti a proto by měly aktivity odpovídat místním potřebám, k čemuž je třeba nastolení
správného komunikačního kanálu s komunitou.

Opatření C. 3.3. Vzdělávání nejen pro děti
Aktivita C. 3.3.1. Rozvoj celoživotního vzdělávání
Budou podporovány aktivity, které zajistí vhodné materiální prostředí a zázemí pro výuku v oblasti
klíčových kompetencí.
Budou podporovány aktivity vedoucí ke zvyšování vzdělání a kvalifikace, či rozšíření kvalifikace,
večerní maturity, aktivity vedoucí k osobnostními rozvoji, tvorba nabídek vzdělávání a kvalifikací
podle místních požadavků. Budou rovněž podporovány i aktivity, které povedou ke vzdělávání
pedagogů v oblasti celoživotního vzdělávání.
Aktivita C. 3.3.2. Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání nejen pro mládež
Budou podporovány aktivity, které zajistí vhodné materiální prostředí a zázemí pro výuku v oblasti
klíčových kompetencí komunity, včetně prevence patologických jevů ve společnosti apod.
Rovněž budou podporovány obecně všechny zájmová a neformální vzdělávací instituce, které nabízejí
komunitou požadované kroužky, mimoškolní a volnočasové aktivity, nabízejí pestrou škálu aktivit i se
zaměřením na rukodělné činnosti a polytechnické zaměření.
Aktivita C. 3.3.3. Rozvoj komunitního vzdělávání
Budou podporovány aktivity směřující k většímu zapojení občanů na venkově do místní komunity a
do dění v obci. Smyslem je motivace jednotlivce k sounáležitosti s komunitou a s rozvojem obce,
iniciovat aktivní přístup občana.
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Akcelerátorem komunity by měl být místní leader s předpoklady pro vedení a koordinaci komunitních
vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity budou naplňovány prostřednictvím principů venkovských
komunitních škol – zejména žádané celoživotní vzdělávání nabízené a realizované na území i té
nejmenší obce.

Prioritní oblast D) - Komunitní život společnosti
Zdůvodnění vybrané PO D) a strategického cíle D: Specifické cíle a na ně navázané aktivity a opatření
v této prioritní oblasti jsou zaměřeny na zlepšení kvality života a podmínek v regionu. Oblasti
působení MAS prostřednictvím zvolených opatření jsou vybrána buďto na základě výstupů ze
socioekonomické analýzy (např. existence sociálně vyloučených lokalit, analýza sociálních služeb,
existence zdravotnických zařízení, atd.) nebo na základě jednání pracovních skupin k vypracování
strategické části (např. podpora činnosti neziskových organizací, bezpečná doprava, atd.). V
nastavených opatřeních se tak odráží fakta z analytické části dokumentu doplněné o zjištěné
problémy a potřeby komunity.
Cíl PO a strategického cíle: Cílem je dosáhnout toho, aby se v regionu cítili lidé bezpečněji a nestrádali
po všech stránkách života, aby měli zajištěny potřebné služby, ale také aby pro svůj život měli
odpovídající infrastrukturu a možnost naplnit svůj volný čas a realizovat své zájmy a záliby. Dílčím
cílem je snaha o zlepšení spolupráce a komunikace mezi všemi místními aktéry tak, aby pro občany a
návštěvníky území bylo vždy uděláno maximum včetně dobré informovanosti. Myšlenkou prioritní
oblasti je „táhnout v území za jeden provaz“.
Kvantitativní indikátory: Jsou to indikátory ukazatelů definovaných v socio-ekonomické analýze,
které se vztahují k dané prioritní oblasti Komunitní život společnosti. Jsou to indikátory, které budou
pravidelně evaluovány ze strany nositele strategie.
Tabulka č. 15 Kvantitativní indikátory strategického cíle D
Indikátor
Saldo migrace3
Přírůstek obyvatelstva4

3
4

K datu
31. 12. 2013
31. 12. 2013

Výchozí stav
- 148
- 310

Konečný stav v roce
2023
- 148 a méně
- 310 a méně

přistěhovalí – vystěhovalí
Přistěhovalí + živě narození – vystěhovalí + zemřelí
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Obrázek č. 6 Grafická struktura PO D) Komunitní život společnosti
Komunitní život
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- specifické cíle
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Specifický cíl D. 1. Chci žít kvalitně a aktivně
Cíl/Účel: Cílem je zatraktivnit a zkvalitnit život místních občanů, spolků a pobyt návštěvníků a udělat
z našeho území prostor pro spokojený život, kde si občané budou moci dopřát potřebných služeb,
neziskové organizace budou aktivně a bez problémů provozovat své aktivity pro širokou veřejnost a
návštěvník se bude cítit na území Krnovska jako doma.
Cílové skupiny: občané, návštěvníci, neziskové organizace, církve
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 16 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci žít kvalitně a aktivně
Indikátor výsledků
Spokojenost s kvalitně prožitým
životem
Indikátor výstupu
Počet realizovaných projektů

Měrná jednotka
+/Měrná jednotka
Počet

Plánovaná hodnota
Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota
12
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Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
D. 1.1. Ať se nenudíme
D. 1.2. Ať se nám tady líbí
D. 1.3. Potřebné sociální služby v území
D. 1.4. Moderní zázemí pro kvalitu sociálních služeb
D. 1.5. Dostupné bydlení
D. 1.6. Kvalitnější veřejná správa
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.2 Společnost
- Analytická část 1.1.6 Sociální infrastruktura
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření D. 1.1. Ať se nenudíme
Aktivita D. 1.1.1. Kudy z nudy
Budou podporovány aktivity související s pořádáním významných kulturních akcí nadregionálního
významu, ale i těch místních, lokálních, které povedou k větší prezentaci území, k regionální identitě
obyvatel a k rozšíření kulturních zážitků pro místní komunitu.
Dalšími aktivitami je např. budování potřebné sportovní infrastruktury, podpora alternativních sportů
a zájmových činnosti (U-rampy, bike apod.), podpora stávajících sportovních činnosti, jejich
rozšiřování a rozvoj.
Obecně budou podporovány aktivity, které povedou k pestřejšímu volnočasovému a zájmovému
vyžití pro mládež a k aktivnímu stárnutí (např. volnočasové aktivity, dobrovolnictví).
Aktivita D. 1.1.2. Podpora neziskových organizací a církví
Budou podporovány aktivity směřující k podpoře místních spolků a neformálních občanských
sdružení, tedy jak investiční v podobě rekonstrukce budov, pořízení materiálního vybavení, techniky,
tak i neinvestiční akce směřující k prezentaci – workshopy, tiskoviny, předávání zkušeností,
internetová prezentace, atd. Dále aktivity k zajištění financování činností a provozu, zajištění
poradenství při vyhledání zdrojů financování a zpracování žádostí o dotaci, atd.
Dalšími aktivitami jsou podpora života komunity a spolků jako jsou dobrovolní hasiči, ochotnická
divadla a další. Podpora kulturních a společenských akcí spojených s jejich životem. Podpora obnovy
tradičních řemesel, kulturního a historického dědictví území.
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Aktivita D. 1.1.3. Dobrovolnictví
Budou podporovány aktivity, které povedou k podpoře dobrovolnické činnosti a sousedské výpomoci
ve všech sférách života. Aktivity pro zlepšení podmínek výkonu dobrovolnictví, čímž je zaručena vyšší
kvalita činnosti dobrovolníků směrem k příjemcům pomoci.

Opatření D. 1.2. Ať se nám tady líbí
Aktivita D. 1.2.1. Rozvoj a ochrana kulturního a přírodního dědictví
Budou podporovány aktivity směřující k zachování, obnově a udržitelnosti kulturního a přírodního
dědictví napříč regionem. Bude se jednat o revitalizaci objektů, jejich zpřístupnění a také
informovanosti o zajímavých lokalitách v území a další aktivity. Podpora se bude rovněž týkat
správců, spolků, subjektů zabývajících se zachováním, obnovou a údržbou historických objektů a
tradic, budováním naučných stezek a zviditelněním bohatství a zajímavostí regionu. Aktivity by měly
zvyšovat povědomí široké veřejnosti o regionálním bohatství a přispívat k jeho zpřístupnění, měly by
aktivně zapojit i komunitu a obce do ochrany našeho historického dědictví.
Aktivita D. 1.2.2. Moderní infrastruktura
Budou podporovány aktivity směřující k obnově a rekonstrukci stávající infrastruktury v obcích. Dále
budou podporovány aktivity vedoucí k rozšiřování, doplňování, modernizaci veškeré potřebné
infrastruktury (chodníky, veřejné osvětlení, vybavení obcí, potřebný obecní mobiliář atd.).

Opatření D. 1.3. Potřebné sociální služby v území
Aktivita D. 1.3.1. Kvalitní komunitní plány sociálních služeb
Budou podporovány aktivity zajišťující kvalitně vznikající a veřejnosti dostatečně prezentované
komunitní plány sociálních služeb v území a jejich vzájemnou koordinaci preferující dlouhodobou
udržitelnost a hledající nepokryté potřeby obyvatel. Budou podporovány sociální služby zjištěné na
základě komunitního plánování a mapování potřeb cílových skupin sociálních služeb. Aktivity by
v tomto opatření měly směřovat především k výkonu sociální služby terénní a ambulantní formou,
k zavádění fakultativních činností jako je asistent sociální péče, senior-taxi a rovněž i k osvětové
činnosti.

Opatření D. 1.4. Moderní zázemí pro kvalitu sociálních služeb
Aktivita D. 1.4.1. Podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi
Budou podporovány aktivity - sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jejichž cílovou
skupinou jsou rodiče s dětmi. Aktivity by měly směřovat k sociálnímu začleňování a prevenci
sociálního vyloučení cílové skupiny, proto budou podporovány sociální služby poskytované terénní či
ambulantní formou (výjimku tvoří odlehčovací služby, azylové domy a jiné). Jedná se zejména o
odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, krizové intervence pro rodiny. Projekty zajišťují potřebné zázemí a
vybavení pro poskytování sociální služby.
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Aktivita D. 1.4.2. Podpora sociálních aktivit pro starší občany
Budou podporovány aktivity - sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jejichž cílovou
skupinou jsou starší osoby, zároveň i komunitní sociální práce a sociální aktivity nad rámec daného
zákona. Aktivity by měly především rozvíjet potřebné sociální služby pro seniory s cílem tyto
aktivizovat. Budou podporovány aktivity vedoucí k plodnému trávení volného času a kulturního i
pohybového vyžití té nejstarší generace, včetně vzdělávání (vznik seniorských center apod.). Projekty
zajišťují potřebné zázemí a vybavení pro poskytování sociální služby.
Aktivita D. 1.4.3. Podpora osob ohrožených rizikovým způsobem života a sociálně vyloučených
Budou podporovány aktivity - sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., které směřují
k cílově skupině – ohrožené rizikovým způsobem života, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené
sociálním vyloučením. Aktivity by měly vést k zajištění technického i personálního zázemí pro
vykonávání terénní a ambulantní formy sociální služeb, z pobytových služeb pouze pro azylové domy
a noclehárny – terénní programy, kontaktní centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby.
Pobytové formy výkonu sociálních služeb budou podporovány především domovy se zvláštním
režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, azylové domy a další. Možnou aktivitou je
zároveň vybudování komunitního centra s komunitní sociální prací. Projekty zajišťují potřebné zázemí
a vybavení pro poskytování sociální služby.
Aktivita D. 1.4.4. Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
Budou podporovány aktivity směřující k prevenci sociálně patologických jevů a prevence kriminality –
např. asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s úřady, preventivní programy pro mladé a
další. Součástí je i vzdělávání osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním
vyloučením, zároveň i vzdělávání sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách. Projekty
zajišťují potřebné zázemí a vybavení pro poskytování sociální služby.

Opatření D. 1.5. Dostupné bydlení
Aktivita D. 1.5.1. Sociální bydlení
Budou podporovány aktivity ve formě investic (pořízení, rekonstrukce budov, atd.) zajišťující
odpovídající bydlení cílových skupin v nesegregovaném prostředí v souladu s komunitou. Jedná se
například o startovací byty pro mladé, malometrážní byty pro ohrožené skupiny a podobně. Řešení
potřeb bydlení seniorů, vznik domů s pečovatelskou službou a další.

Opatření D. 1.6. Kvalitnější veřejná správa
Aktivita D. 1.6.1. Aktivní politik a úředník
Budou podporovány aktivity, které povedou ke zvyšování vzdělání, znalostí, dovedností a efektivnosti
výkonu veřejné správy, spolupráce komunálních politiků účinně hájit a prosazovat zájmy regionu na
celostátní, krajské i regionální úrovni, případně také v rámci nadnárodní spolupráce (např. navrhovat
legislativní úpravy pobídkových mechanismů), celkové prohlubování myšlenky meziobecní spolupráce
(např. vhodné podmínky pro fungování mikroregionů, svazku obcí, pomoc při zavedení požadované
platformy meziobecní spolupráce, společné řešení problémů typických pro více obcí).
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Aktivita D. 1.6.2. Vybavení pro výkon
Budou podporovány aktivity k pořízení odpovídajícího materiálního a technického vybavení veřejné
správy (rekonstrukce budov, pořízení technického vybavení včetně ICT technologií, atd.), k rozšíření
mobilního signálu nejen na úřadě, připojení k internetu včetně wifi připojení. Aktivity směřující
k racionalizaci organizace veřejné správy.
Aktivita D. 1.6.3. Komunitní a strategické plánování
Budou podporovány aktivity vedoucí k přiblížení veřejné správy občanům (kvalitní poradenství
občanů, informování, minimalizování byrokratických překážek, transparentnost při nakládání
s veřejnými prostředky) a k umožnění občanům zapojit se do výkonu veřejné místní správy například
účasti na komunitním a strategickém plánování obcí (veřejná projednávání tvorby strategických
dokumentů, otevřenost politické reprezentace občanům, rozvoj kritické i konstruktivní diskuze).

Specifický cíl D. 2. Chci cítit bezpečí a jistotu
Cíl/Účel: Naplnění cíle bude dosaženo především zajištěním bezpečné dopravy, kvalitních a
v dostatečném počtu nabízených zdravotnických zařízení a zdravotních služeb a dalších aktivit
zaručující určitou úroveň bezpečí, ať již je pocit bezpečí a jistoty cílovými skupinami vnímán jakkoliv.
Cílové skupiny: občané, návštěvníci, neziskové organizace, obce, církve
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 17 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle Chci cítit bezpečí a jistotu
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Plánovaná hodnota

Zvýšení pocitu bezpečnosti
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet realizovaných projektů

Počet

7

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
D. 2.1. Bezpečné území
D. 2.2. Regionem bezpečně a pohodlně
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.5 Technická infrastruktura
- Analytická část 1.1.6 Sociální infrastruktura
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce
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Opatření D. 2.1. Bezpečné území
Aktivita D. 2.1.1. Bezpečí kolem nás a pro nás
Budou podporovány aktivity, které povedou k zajištění bezpečnosti pro občany, především
prostřednictvím činností integrovaného záchranného systému. Pro jeho bezchybnou funkčnost
budou podporovány aktivity směřující k zabezpečení moderního zázemí a k pořízení potřebného
vybavení těchto integrovaných složek (například speciální technika pro hasiče se zaměřením na boj
s přírodními živly). Dále aktivity zajišťující fyzickou dostupnost složek, jako je například zajištění
policejních služeben v místech se zvýšeným výskytem kriminality, zachování stávajících a vytváření
nových míst poskytujících základní, pohotovostní, případně specializovanou zdravotní péči, umístění
zázemí složek IZS na strategických místech s ohledem na optimální dojezdové vzdálenosti (např.
možnost rychlejšího přesunu přes Polsko) a eliminace rizik poškození zázemí IZS vlivem živelných
událostí a podobně.
Aktivita D. 2.1.2. Předcházíme nebezpečí
Budou podporovány aktivity vedoucí k předcházení nebezpečných situací zvláště formou osvětových
a informačních akcí a kampaní o činnosti záchranných složek IZS (především Policie ČR), prezentací
preventivních programů, podporou institutu asistence prevence kriminality hlavně v oblastech
sociálně vyloučených lokalit, podporou práce streetworkerů a podobných činností zaměřujících se na
prevenci vzniku potenciálně nebezpečných situací.

Opatření D. 2.2. Regionem bezpečně a pohodlně
Aktivita D. 2.2.1. Bezpečně do školy, do práce, za službami
Budou podporovány aktivity, které zajistí zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy a občanů na
frekventovaných, nebezpečných a nepřehledných úsecích komunikací a cest. Důraz je třeba klást
především na lokality v dosahu školských zařízení, dojíždění za prací a službami. Aktivity musí
usnadnit mobilitu také starším a znevýhodněným občanům. Ideální je budování nebo rekonstrukce
například cyklostezek, cyklotras, stezek pro pěší s adekvátními bezpečnostními prvky (např.
retardéry, osvětlené přechody, bezpečné přechody pro chodce) včetně vhodného a potřebného
mobiliáře i zázemí.
Aktivita D. 2.2.2. Kvalitní dopravní infrastruktura
Budou podporovány aktivity odstraňující některé nedostatky v kvalitě pozemních komunikací. Jedná
se především o opravy místních komunikací, dobudování obchvatu Krnova, lepší dopravní spojení
s regionálními centry, vylepšení silničního spojení i železničního spojení s Polskem.
Ke zlepšení životního prostředí přispěje rozšiřování ekologických forem dopravy – např. nízkoemisní
vozidla.
Stávající síť veřejné dopravy je nutné rozšiřovat dle aktuálních potřeb a doplňovat o účelové spoje
typu dojíždění do zaměstnání, do škol a službami z odlehlejších částí regionu.
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Specifický cíl D. 3. MAS jako partner v území
Cíl/Účel: Cílem je plnit veškeré aktivity očekávané od zavedené místní akční skupiny, která funguje na
zaběhlých a ověřených principech metody LEADER. Prioritní je zapojení komunity do veškerého dění
na území. MAS patří mezi hlavní, aktivní a moderní subjekty na území, která má široké pole
působnosti napříč celou společností. MAS je vhodným iniciátorem, informátorem a organizátorem.
Cílové skupiny: všichni aktéři území
Indikátory výsledku a výstupu: Plnění daných indikátorů bude zjišťováno prostřednictvím ankety či
dotazníkového šetření a prostřednictvím databáze realizovaných projektů.
Tabulka č. 18 Indikátory výsledku a výstupu specifického cíle MAS jako partner v území
Indikátor výsledků

Měrná jednotka

Plánovaná hodnota

Spokojenost s aktivitami MAS
Indikátor výstupu

+/Měrná jednotka

Zlepšení stavu
Plánovaná hodnota

Počet realizovaných projektů

Počet

20

Seznam opatření: V každém z opatření jsou navíc ještě uvedeny příklady podporovatelných aktivit.
D. 3.1. Naučit sounáležitosti, lokální identitě
D. 3.2. Pomáhat zaměstnat
D. 3.3. Podpora realizace projektů
D. 3.4. MAS a spolupráce
Návaznost opatření:

- Analytická část 1.1.2 Společnost
- Analytická část 1.1.3 Hospodářství
- Analytická část 1.1.4 Zaměstnanost
- Analytická část 1.1.5 Technická infrastruktura
- Analytická část 1.1.6 Sociální infrastruktura
- Analytická část 1.1.7 Životní prostředí
- Analytická část 1.1.8 Cestovní ruch
- Analytická část 1.1.9 Vyhodnocení rozvojového potenciálu území
- Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Rozvoj Krnovska na programové období 2014-2010
- SWOT analýzy
- SD Meziobecní spolupráce

Opatření D. 3.1. Naučit sounáležitosti, regionální identitě
Aktivita D. 3.1.1 Znám svůj region
Budou realizovány burzy dobrých nápadů, workshopy, semináře, výstavy související s územím,
krajinou a lidmi a další podobné aktivity směřující k posílení regionální identity.
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Aktivita D. 3.1.2 Role MAS v území
Budou realizovány projekty, které povedou ke zvyšování povědomí o prospěšnosti MAS v území,
aktivity posilující partnerství, informovanost o všech aktivitách plynoucích ze Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje, aktivity přibližující lidem metodu LEADER, pořádání regionálních
leaderfestů, získávání informací od dětí a mládeže související s rozvojem regionu, aj.

Opatření D. 3.2. Pomáhat zaměstnat
Aktivita D. 3.2.1. Rozšiřování regionální značky
Budou realizovány projekty k pořádání prezentačních akcí regionálních výrobků za účelem zvýšení
jejich odbytu a šíření povědomí o nich, dále podpora zavedení regionální značky vhodnými aktivitami
(semináře, workshopy, farmářské trhy, tiskoviny, medializace) a aktivity podporující odbyt výrobků
s regionální značkou mezi ostatními regionálními a nadregionálními subjekty.
Aktivita D. 3.2.1. MAS jako startér
Budou realizovány projekty, které povedou k pořádání kulatých stolů aktérů na poli zaměstnání, MAS
jako prostředník mezi subjekty na poli zaměstnanosti shromažďující a předávající informace o
potřebách zaměstnavatelů, podnikající subjektů. MAS jako iniciátor vzniku zaměstnaneckopodnikatelských družstev, obecních sociálních podniků. MAS jako odborný poradce poskytující
informace, poradenství, vzdělávání, pořádání seminářů, kurzů pro firmy, nezaměstnané, obce a jiné
subjekty.

Opatření D. 3.3. Podpora realizace projektů
Aktivita D. 3.3.1. MAS jako průvodce světem dotací
MAS bude nabízet své metodické vedení možným žadatelům v území ze všech zdrojů financování,
nejen výzvy MAS. Aktivity vedoucí k vyhledávání projektových záměrů, zdroje financování, pomoc
s celkovou administrací projektu. MAS rovněž bude realizovat semináře, školení a propagace pro
místní aktéry.
Aktivita D. 3.3.2. MAS jako administrátor a realizátor SCLLD
MAS bude poskytovat veškeré informace o vyhlášených výzvách, prezentovat je, a to transparentně,
pomůže žadatelům s celým dotačním procesem (od podání žádosti až po ukončení udržitelnosti
projektu).

Opatření D. 3. 4. MAS a spolupráce
Aktivita D. 3.4.1. Spolupráce s místními aktéry a partnery
Budou realizovány projekty a aktivity spolupráce s místními aktéry a partnery, které povedou ke
zmírnění problémů souvisejících s územím.
Aktivita D. 3.4.2. Spolupráce s ostatními subjekty
Budou realizovány projekty a aktivity spolupráce, které povedou k řešení problémů a potřeb, které si
vyžadují pro efektivní řešení zapojení dalších subjektů – jakými jsou ostatní místní akční skupiny,
euroregiony, agentura pro sociální začleňování, atd.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 38

2.5. Popis integrovaných rysů Strategie
Integrovanými rysy se pro účely Strategie rozumí možnost propojování, spojování a vytváření
vzájemných vazeb při řešení problémů a potřeb. Integrace je chápána jako proces oboustranný, kdy
na sebe vzájemně navazují a reagují vždy minimálně dvě proměnné. Z analytických údajů vyplývá
existence široké oblasti problémů a potřeb, které je žádoucí na území řešit pro budoucí kvalitně
vedený, udržitelný rozvoj. Strategie místní akční skupiny je proto víceodvětvová a zabývá se prakticky
všemi oblastmi společnosti. K řešení problémů je třeba se postavit co nejefektivněji a nejlogičtěji tzn.
neřešit pouze dílčí problém a potřebu, ale je daleko důležitější vidět vše v širším kontextu. Postavit se
k dalším problémům, které jsou například o řád výše či na stejné úrovni, ale jejich neřešení dříve či
později zhatí vyřešení dílčího problému. Vše je směřováno ke komplexnímu řešení. Jako příklad slouží
tento: významné zvýšení kvalitního a na území cíleného vzdělávání (Prioritní oblast Vzdělávání, lidské
zdroje pro budoucnost) povede ke zvýšení zaměstnanosti ve všech sférách podnikání (Prioritní oblast
Podpora ekonomiky a zaměstnanosti a prioritní oblast Zemědělství, lesnictví a životní prostředí) a
další příklady. Toto je integrace věcná.
Pro správně vedený rozvoj v území je potřeba i integrace zdrojové. Vždy k řešení problémů a
potřeb minimálně přizvat subjekty dotčeného problému a potřeb a ideálně poté daný problém
odstranit či eliminovat ve vzájemné spolupráci, včetně finanční.
Koncept integrace je zmíněn již v základních definovaných principech Strategie – je to jedna
z nosných myšlenek. Proto se v celé struktuře strategické části objevují integrované rysy. Strategická
část poskytuje téměř ve všech specifických cílech vždy možnost nastolení nové nebo zvýšení stávající
spolupráce při rozvojových aktivitách. (integrace zdrojová)
Na nejvyšší možné úrovni v hierarchii Strategie se jedná o existenci integrovaných rysů na
úrovni vytýčených prioritních oblastí. Všechny čtyři prioritní oblasti jsou navzájem významně
integrovány, jsou z jejich popisu čitelné vzájemné pro-vazby a významný úspěch v realizaci
rozvojových aktivit v jedné z prioritních oblastí zákonitě povede k synergickému efektu u zbylých
prioritních oblastí. (integrace věcná).
Pro lepší ilustraci integrovaných vazeb slouží nejlépe definované specifické cíle, které jsou
nejsnáze pochopitelné s viditelnými integrovanými vazbami. Na úrovni opatření a zejména aktivit
jsou již všechny možné záměry úzce prointegrující s jinými opatřeními nebo aktivitami. Vzájemné
vazby dokládají Tabulky č. 19a) a 19b)., které schematicky popisují integrační a interaktivní vazby
mezi jednotlivými specifickými cíli a opatřeními SCLLD. Provázanost cílů a opatření je logická nejen
z hlediska věcného, ale i územního a časového. Realizace opatření bude probíhat dle Akčního plánu
na území MAS Rozvoj Krnovska s důrazem na širší dopad v takovém časovém rozvržení, aby
jednotlivá opatření a aktivity vedly k naplňování Strategie.
Žádná vazba je znázorněna 0, existující vazba znamená, že není zcela jasný integrovaný rys,
ale integrace existuje minimálně na úrovni jednoho z opatření specifického cíle a je zaznačen číslem
1, významná vazba znamená, že oba specifické cíle se vzájemně ovlivňují, existuje u nich významný
integrovaný a interaktivní rys a je zaznačen číslem 2.
Všechna opatření strategie nelze z věcného, časového, územního či jiného hlediska provázat
s jiným opatřením.
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Tabulka č. 19a) Integrované rysy Specifických cílů Strategie

Specifické cíle

A.1.

A.1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat
A.2. Chci rozvíjet firmu, chci založit
firmu
A.3. Chci inovovat, být
konkurenceschopný
A.4. Chci pomoci znevýhodněným –
sociální podnikání

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

B.1.

B.2.

B.3.

C.1.

C.2.

C.3.

D.1.

D.2.

D.3.

Suma

2

2

2

1

1

0

0

1

0

1

0

1

2

13

2

2

1

1

0

1

1

0

2

0

0

1

13

2

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

11

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

13

1

1

2

0

0

1

1

0

1

11

2

1

1

1

1

0

0

1

12

1

0

1

0

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

13

2

2

1

1

2

13

2

1

1

1

11

1

0

2

14

2

2

11

2

9

2
2

2

2

2

2

A.5. Chci zhodnotit to, co tady máme 1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

1

1

1

2

1

1

C.1. Chci se učit moderně a efektivně 1

1

0

1

0

1

0

1

C.2. Chci učit moderně a efektivně

0

0

1

0

0

1

1

1

2

C.3. Chci spolupracovat při
vzdělávání, zábavě a výchově

1

2

0

1

1

1

0

1

2

2

D.1. Chci žít kvalitně a aktivně

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

D.2. Chci cítit bezpečí a jistotu

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

2

D.3. MAS jako partner v území

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

B.1. Chci efektivní, moderní a
prospěšné zemědělství
B.2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a
bezpečný les
B.3. Chci chránit, zlepšovat životní
prostředí

2

18

0 – žádná vazba, 1 – existující vazba, 2 – významná vazba
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Tabulka č. 19b) Integrované rysy Opatření Strategie

Opatření SCLLD
A.1. 1 Učím se hledat práci,
učíme najít práci
A.1.2 Spolupracujeme –
nabízíme práci
A.1.3 Rodina – soulad práce
s rodinou
A.2.1 Podmínky startu
a rozvoje
A.2.2 Zvyšuji kvalitu
zaměstnanců – lidské
zdroje
A.2.3 Potřebuji poradit,
podpořit, pomoci
A.3.1 Podpora stávajících i
nových MSP, OSVČ
A.3.2 Chci modernizovat
A.3.3 Chci zavádět nové
pracovní postupy
A.4.1. Zakládáme sociální
podnik
A.4.2 Spolupracujeme
A.4.3 Rozvíjíme sociální
podnik

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

B.1.

B.2.

B.3.

C.1.

C.2.

C.3.

D.1.

D.2.

D.3.

Suma

2

2

2

1

0

0

0

1

0

1

0

0

2

11

2

2

2

1

2

0

0

1

0

1

0

0

2

13

1

1

1

0

0

0

0

2

0

1

2

1

1

10

2

2

2

1

1

0

1

1

0

2

0

0

1

13

2

2

2

0

1

0

0

1

0

2

0

0

1

11

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

8

A.1.

2

2

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

10

2

2

2

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

11

1

2

2

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

10

1

2

2

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

10

2

2

2

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

13

2

2

1

0

0

0

1

0

1

0

0

2

11

2
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A.5.1 Využíváme podmínky,
hodnoty krajiny a území
B.1.1 Chci modernizovat
technické vybavení
B.1.2 Chci lépe zhodnotit
produkci
B.1.3 Chci rozšiřovat jiné
činnosti a být prospěšný
B.2.1 Chci efektivně a
šetrně zhodnotit, co nám
les dává
B.2.2 Chci les zdravý, čistý a
prospěšný všem
B.2.3 Chci les bezpečný
B.3.1 Chci chránit a
zlepšovat své životní
prostředí
B.3.2 Subjekty reagující na
klimatické změny
C.1.1 Připravujeme se jít do
školy
C.1.2 Učím se klíčovým
kompetencím
C.1.3 Učíme se všichni
všechno
C.2.1 Učím s kvalitní
výbavou a zázemím
C.2.2 Učím nově
s přehledem

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

0

0

1

1

0

1

10

1

2

1

0

0

0

0

0

0

8

1

1

2

1

1

0

0

0

0

1

10

1

1

1

2

1

1

1

1

0

0

1

12

0

0

0

1

2

1

0

1

0

0

0

1

6

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

1

1

1

7

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

5

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

13

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

8

1

1

0

1

0

1

0

1

2

2

1

1

2

13

0

0

1

0

0

1

1

1

1

2

1

0

2

10

0

0

1

0

0

1

0

0

2

2

1

0

1

8

0

0

1

0

0

0

1

0

2

2

1

1

1

9
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C.3.1 Zapojení všech aktérů
z území pro děti
C.3.2 Diverzifikace
školských zařízení
C.3.3 Vzdělávání nejen pro
děti

1

2

0

0

0

1

0

1

2

2

1

0

2

12

1

1

0

1

1

1

0

1

2

2

1

0

2

13

1

2

0

1

1

1

0

1

2

2

1

0

2

14

D.1.1 Ať se nenudíme

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

2

8

D.1.2 Ať se nám tady líbí

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

2

2

11

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

5

D.1.5 Dostupné bydlení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

D.1.6 Kvalitnější veřejná
správa

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

5

D.2.1 Bezpečné území

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

6

2

0

0

1

1

0

0

1

2

0

2

2

2

13

D.3.2 Pomáhat zaměstnat

2

1

1

1

1

1

1

0

1

0

2

2

1

14

D.3.3 Podpora realizace
projektů

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

18

D.3.4 MAS a spolupráce

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

18

D.1.3 Potřebné sociální
služby v území
D.1.4 Moderní zázemí pro
kvalitu sociálních služeb

D.2.2 Regionem bezpečně a
pohodlně
D.3.1 Naučit sounáležitosti,
lokální identitě
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2.6. Popis inovativních rysů Strategie
Jedním z dalších důležitých principů zakotvených v této Strategii je inovace, inovativní přístup
při řešení problémů a potřeb, který by měl být nedílnou součástí každého z integrovaných projektů.
Inovace vnímáme jako motor či stimul pro zvyšování konkurenceschopnosti celého místního
hospodářství. Specifické cíle, opatření a jejich aktivity byly sestaveny tak, aby schválené projekty byly
inovativní, vedly k novým postupům, či naučili místní aktéry vhodně implementovat jinde již fungující
princip, metodu či postup. Inovace a integrovanost při řešení problémů a potřeb povede
k udržitelnému a soběstačnému rozvoji.
Strategie počítá především s plněním specifických cílů prostřednictvím inovací přírůstkových,
tzn. implementování již existujících způsobů řešení, metod nebo postupů, které se zatím na území
nenachází nebo jen nepatrně. Dalším očekávaným typem inovace je inovace radikální. Inovace
radikální je svého druhu ojedinělý způsob nebo metoda, která na území ještě nebyla provedena, ba
dokonce je to inovace výjimečná i nad rámec daného území. Inovaci můžeme chápat i jako hmotnou
– nákup nového, ojedinělého stroje, nebo jako inovaci nehmotnou – v podobě know-how, nových
výrobních postupů atd.
Byť místní akční skupina již realizovala Strategický plán LEADER v programovém období 20072013, lze pokládat i u nositele této strategii zmiňovaný postup při řešení místních problémů a potřeb
za inovativní, minimálně v šíři problémů, kterými se MAS má zabývat, rovněž aplikací standardů došlo
k výrazné změně v organizační struktuře MAS a v jejím postavení v území.

2.7. Vazba na strategické dokumenty
Pro správnou kvalitně provedenou analýzu daného území a pro vhodně vypracovanou
strategickou část (specifické cíle, opatření a aktivity) bylo nejprve potřebné nalézt a identifikovat vůči
místním rozvojovým dokumentům, ale i krajským, národním a evropským, společný průnik či možný
střet. Podkapitola tak představuje relevantní rozvojové dokumenty, které mají vazbu na Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje. Místní akční skupina zohledňuje rozvojové dokumenty nižších
i vyšších územně samosprávných celků, respektuje a není v rozporu s rozvojovými dokumenty vyššího
řádu a v případě akčního plánu a jeho implementace se jimi přímo řídí.
Dokumenty na evropské úrovni:
Při zpracování Strategie byly zohledněny „evropské dokumenty“ a respektují jejich pole
zaměření.
Evropa 2020
Určité specifické cíle a opatření Strategie lze nalézt především v těchto prioritních tématech
dokumentu Evropa 2020:
-

„Mládež v pohybu“
„Evropa méně náročná na zdroje“
„Průmyslová politika pro éru globalizace“
„Program pro nové dovednosti a pracovní místa“
„Evropská platforma pro boj proti chudobě“
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Územní agenda EU 2020
Určité specifické cíle a opatření Strategie lze nalézt především v těchto územních prioritách
dokumentu Územní agenda EU 2020:
-

Podpora polycentrického a vyváženého územního rozvoje
Podpora integrovaného rozvoje ve městech a venkovských a specifických oblastech
Územní integrace v přeshraničních a nadnárodních funkčních regionech
Zajištění globální konkurenceschopnosti regionů na základě silné místní ekonomiky
Zlepšení územního propojení pro jednotlivce, komunity a spolky
Správa a propojení ekologických, krajinných a kulturních hodnot regionů

Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj
Určité specifické cíle a opatření Strategie lze nalézt především v těchto hlavních cílech dokumentu
Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj:
-

Ochrana životního prostředí
Sociální spravedlnost a soudružnost
Hospodářská prosperita

Dokumenty na národní úrovni:
Při zpracování Strategie se vycházelo především ze Strategie regionálního rozvoje ČR pro
období 2014-2020 a dále byly reflektovány všechny ostatní rozvojové dokumenty s vazbou na
definovanou strategickou část Strategie.
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020
Určité specifické cíle a opatření Strategie lze nalézt ve všech čtyřech prioritních oblastech dokumentu
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020:
-

Regionální konkurenceschopnost
Územní soudružnost
Environmentální soudružnost
Veřejná správa a spolupráce

Další rozvojové dokumenty, který byly reflektovány při tvorbě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Strategie sociálního začleňování 2014-2020
Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky
EU po roce 2013
Národní inovační strategie 2014-2020
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza sociálně vyloučených lokalit
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Strategie celoživotního učení ČR
Národní koncepce podpory rodin s dětmi
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017
Státní politika životního prostředí 2012-2020
Státní program ochrany přírody a krajiny 2009-2020
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016
Zásady státní lesnické politiky
Státní energetická koncepce ČR 2010-2030
Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 0015-2024
Strategie prevence kriminality 2012-2015
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015
Strategie vzdělávací politiky ČR 2020
Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Dokumenty na krajské úrovni:
Při zpracování Strategie byly zohledněny následující rozvojové dokumenty na úrovni kraje a
Strategii s nimi není v zásadě v rozporu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2015-2020
Koncepce prevence kriminality MSK kraje na období 2012-2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012
Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2009-2016
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Dokumenty s dopadem na místní úroveň:
Při přípravě a výsledných aktivitách Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území
MAS Rozvoj Krnovska na období 2014-2020 jsou akceptovány zejména následující strategické a
územně-plánovací dokumenty, jejichž realizace se odehrává na území MAS Rozvoj Krnovska:
•
•
•
•

Strategické plány obcí
Strategický plán Euroregionu Praděd
Strategie území správního obdobu ORP Krnov
Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku, na Albechticku a v Krnově
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•
•
•
•
•
•
•

Koncepce prevence kriminality 2011-2020 – město Krnov
Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2013-2016
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám na Osoblažsku a v městě Krnov
SD Meziobecní spolupráce http://www.mikroregion-osoblazsko.cz/news/projekt-meziobecnispoluprace/
Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010 – 2020
http://www.mikroregion-osoblazsko.cz/dokumenty/
Strategický
plán
rozvoje
Mikroregionu
Krnovska
http://www.mikroregionkrnovsko.cz/dokumenty
Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS Rozvoj
Krnovska na programové období 2014 – 2020

Zajištění respektování a souladu s místními rozvojovými dokumenty je zajištěno již samotným
procesem komunitně vedeného místního rozvoje, kdy jednotliví zástupci nositelů rozvojových
dokumentů se mohli aktivně zapojit do tvorby Strategie nebo pasivně formou připomínkování.
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Tabulka č. 20 Obce a jejich strategické dokumenty
Obec s pověřeným
OÚ

Osoblaha

Město Albrechtice

Krnov

Bohušov

Strategický
dokument
NE

Dívčí Hrad

ANO

2012 - 2020

SPRSS na Osoblažsku, PPK

Hlinka

ANO

2013 - 2020

SPRSS na Osoblažsku, PPK

Osoblaha

ANO

2015 - 2018

SPRSS na Osoblažsku, PPK

Rusín

NE

-

SPRSS na Osoblažsku*

Slezské Pavlovice

ANO

2010 - 2020

SPRSS na Osoblažsku

Slezské Rudoltice

ANO

2014 - 2030

SPRSS na Osoblažsku*

Heřmanovice

ANO

2014 - ?

1. SPRSS Albrechticka

Holčovice

?

?

1. SPRSS Albrechticka

Janov

?

?

1. SPRSS Albrechticka

Jindřichov

ANO

?

1. SPRSS Albrechticka

Liptaň

ANO

2013 - 2020

1. SPRSS Albrechticka

Město Albrechtice

NE

-

1. SPRSS Albrechticka

Petrovice

NE

-

1. SPRSS Albrechticka

Třemešná

ANO

2011 - 2015

1. SPRSS Albrechticka

Vysoká

NE

-

1. SPRSS Albrechticka

Obec

Platnost

Další strategické dokumenty

-

SPRSS na Osoblažsku*

Brantice

NE

-

NE

Býkov – Láryšov

ANO

2012 - ?

NE

Čaková

?

?

?

Hošťálkovy

ANO

2012 - 2020

NE

Krasov

ANO

2014 - 2020

NE

Krnov

ANO

do r. 2022

KPK, SPRSS,

Lichnov

NE

-

NE

Úvalno

NE

-

NE

Zátor

NE

-

NE

Vysvětlivky:
? – není známo (neuvedeno, nemožno dohledat)
SPRSS na Osoblažsku – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013 – 2014,
v současné chvíli se připravuje jeho aktualizace na léta 2015 – 2016
SPRSS* - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013 – 2014, od 2015 plánují
samostatně
1. SPRSS Albrechticka – 1. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka 2012 – 2016
PPK – Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2013 – 2016
KPK – Koncepce prevence kriminality 2011 – 2015
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Krnova
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Tabulka č. 21 Přehled opatření a aktivit obsažených ve strategickém dokumentu obce s ohledem na
definovaná společná témata*
Obec

Opatření a aktivity

Býkov - Láryšov

Definovaná společná
témata
Rekonstrukce a výstavba

Dívčí Hrad
Heřmanovice

Rekonstrukce a výstavba

rekonstrukce bývalé školy v centru obce, rekonstrukce
vodovodu, budování sportovního centra a dalších dětských
hřišť, budování chodníků a obnova místních komunikací
využití rekonstruovaného Heřmanovického šoltéství jako
multifunkčního centra občanské vybavenosti
záchrana bývalé dřevouhelné pece – Drakov a využití
k turistickým výletům, vybudování lyžařského vleku
cíl 1 a cíl 2 strateg. dokumentu: rekonstrukce, výstavba a
údržba veřejných budov, osvětlení, kostelu apod. +
revitalizace hřbitova, výsadba zeleně
podpora drobného a malého podnikání, příprava a nabídka
obecních ploch pro podnikatelské aktivity, výstavba větrných
elektráren, spolupráce se zemědělskými producenty
podpora volnočasovým a klubovým aktivitám – taneční
kroužek, hasiči, sport, podpora partnerství mezi obcí a
veřejným sektorem
propagace obce a aktivit v obci prostř. médií a webu, údržba
památek v obci, začlenění obce do nových cyklostezek,
vybudování cykloubytovny a turistické ubytovny
plán obsahuje celkem 19 nejdůležitějších projektů v oblasti
rekonstrukce, výstavby a modernizace v obci v horizontu do
r. 2020 (chodníky, veřejná prostranství, veřejné osvětlení
apod.

Obyvatelstvo
Turistický ruch
Hlinka

Rekonstrukce a výstavba

Podpora podnikání

Obyvatelstvo

Turistický ruch

Hošťálkovy

Rekonstrukce a výstavba

Jindřichov
Krasov

Rekonstrukce a výstavba
Podpora podnikání

Obyvatelstvo

Sociální služby
Krnov

Rekonstrukce a výstavba

Podpora podnikání

rekonstrukce, obnova a údržba komunikací, modernizace
budovy OÚ a hasičské zbrojnice, obnova hřiště, chodníků,
kapličky apod.

spolehlivé zásobování pitnou vodou, kvalitní a bezpečná
doprava pro chodce, energetická bezpečnost obce
zajištění příznivého podnikatelského prostředí (otevřené,
vstřícné jednání s novými investory, důsledné zveřejňování
VZ apod.)
podpora mateřského školství (miniškolka, lesní školka),
zlepšení využívání volného času (podpora zájmovým a
sportovním organizacím, podpora vzdělávacím akcím),
zlepšení dopravní dostupnosti, ochrana a rozvoj
venkovského charakteru obce, zlepšení komunikace a
soudržnosti komunity
v rámci tématu Obyvatelstvo se hovoří o poskytování služeb
různého zaměření
dobudování centra města, rekonstrukce objektů navazujících
na centrum města, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu,
vybudování obchvatu města, rozšíření počtu bezbariérových
komunikací a chodníků
zvýšení atraktivity města pro podnikání, spolupráce města a
místních podnikatelů, vybudování objektů pro rozvoj
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podnikání a poskytování služeb, rozvoj podnikatelské
infrastruktury, rozvoj infrastruktury letiště a jeho zařazení do
sítě letecké dopravy
Obyvatelstvo
zapojení veřejnosti do řízení města, rozvoj infrastruktury
vzdělávání, stimulace vzdělávacích aktivit, modernizace a
rozvoj kulturní infrastruktury, rozvoj zdravotnických služeb,
bezpečnostní osvěta a prevence
Turistický ruch
podpora rekreace obyvatel a návštěvníků města, rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj turistických atraktivit
ve městě
Sociální služby
rozvoj infrastruktury sociálních služeb, rozvoj sociálních
služeb pro všechny občany, zlepšování životních podmínek
pro znevýhodněné obyvatelstvo
Liptaň
Rekonstrukce a výstavba jednoduchý strategický dokument – přehled jednotlivých
kroků a úkonů: oprava komunikací, oprava budov, veřejné
osvětlení, získávání financí na realizaci strateg. plánů
Obyvatelstvo
podpora kvalitní pestré výuky, volnočasových kroužků a
sportovních kroužků, zkvalitnění občanské vybavenosti
Sociální služby
zkvalitnění občanské vybavenosti a přiměřených služeb
Osoblaha
Rekonstrukce a výstavba Modernizace kotelen bytových domů a Domova pro seniory,
zateplení bytových domů a výměna oken, rekonstrukce
chodníků v obci, vybudování kanalizace a výměna
vodovodního řádu v ul. Třešňová
Sociální služby
Rozšíření sociálních služeb v obci
Školství
Oplocení areálu školy, výměna oken
Zájmová činnost,
Rekonstrukce koupaliště, oprava sportovních kabin, výměna
kultura, sport
trávníku na hřišti
Slezské Pavlovice Rekonstrukce a výstavba rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce střech OÚ,
výstavba protipovodňové hráze, rekonstrukce odpadního
potrubí
Sociální služby
záměr
zbourání
starých
kravínů
a
vybudování
bezbariérových bytů pro seniory
Slezské Rudoltice Rekonstrukce a výstavba strategické téma Lidé: rekonstrukce domu služeb, realizace
multifunkčního hřiště, výstavba hasičské zbrojnice,
revitalizace náměstí, oprava fasád obecních bytových domů
strategické téma Území: oprava silnic II. třídy, realizace
protipovodňových opatření, obnovení sídel, dobudování
kanalizace
Podpora podnikání
strategické téma Podnikání: komplexní využití zámku,
rekonstrukce zámecké vinárny, vytvoření seznamu
brownfields, využití objektu nádražní budovy k podnikání
Obyvatelstvo
strategické téma Lidé: obnova kaple Koberno, vybudování
sběrného dvora
Turistický ruch
strategické téma Podnikání: komplexní využití zámku
Třemešná
Rekonstrukce a výstavba opravy a rekonstrukce místních komunikací, modernizace
veřejného osvětlení, zvyšování bezpečnosti na pozemních
komunikacích
Obyvatelstvo
spolupráce s obcemi v rámci MKR Osoblažsko a MKR
Krnovsko
Sociální služby
zastoupení ambulantních a terénních sociálních služeb
včetně poradenství
*strategickým dokumentem je chápán dokument poskytnutý představitelem obce, popř. dokument na
webových stránkách obce považován za strategický
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2.8. Akční plán
Vytvořený akční plán spolu s programovými rámci vysvětluje, které specifické cíle, respektive
opatření budou naplňována prostřednictvím realizace projektů podpořených z prostředků
Evropských strukturálních a investičních fondů. K naplnění opatření specifické cílů, které nejsou
zařazeny do programových rámců, budou využívány podpory z jiných zdrojů. Akční plán
a programové rámce jsou sepsány pro relevantní programy z Evropských strukturálních a investičních
fondů. Programové rámce jsou tedy částí akčního plánu, který definuje realizaci částí Strategie
prostřednictvím jednoho z relevantních programů.
Místní akční skupina na základě rozhodnutí komunity vypracovala tři programové rámce:
-

Programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program)
Programový rámec OP Z (Operační program Zaměstnanost
Programový rámec PRV (Program rozvoje venkova)

Obrázek č. 7 Znázornění akčního plánu

Akční plán

Programový
rámec IROP

Programový
rámec OP Z

Programový
rámec PRV

SC a Opatření
mimo
Programové
rámce

Každý z programových rámců byl vytvořen v souladu s požadavky daných řídících orgánů operačních
programů a PRV a rovněž v souladu s platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014-2020. Přílohou této Strategie je finanční plán rozepsaný dle
jednotlivých let programovacího období 2014-2020 a rovněž i nastavení indikátorů pro daná opatření
nebo fiche v rámci jednotlivých programových rámců.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 51

2.8.1. Programový rámec pro Integrovaný regionální operační program
Místní akční skupina bude realizovat svá opatření vedoucí k řešení místních problémů a
potřeb na základě prioritní osy 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) programového
dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně specifický cíl 4.1. Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu.
Celková alokovaná částka pro realizaci programového rámce IROP činí cca 55,353 mil. Kč.
K tomu, aby byla efektivně využita alokovaná částka a byly tak splněny vybrané specifické cíle
Strategie se místní Partnerství shodlo na vytvoření čtyř opatření:
-

IROP. I. Bezpečná Doprava

Vymezení území:
Alokace
a časový harmonogram:

-

IROP. II. Podpora sociálním podnikům

Vymezení území:
Alokace
a časový harmonogram:

-

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
Z jednání pracovní skupiny pro IROP a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření IROP
II. ve výši 10 mil. Kč z celkové alokace pro IROP na území MAS
55,353 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.

IROP. III. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

Vymezení území:
Alokace
a časový harmonogram:

-

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
Z jednání pracovní skupiny pro IROP a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření IROP I.
ve výši 15,353 mil. Kč z celkové alokace pro IROP na území MAS
55,353 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
Z jednání pracovní skupiny pro IROP a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření IROP
III. ve výši 10 mil. Kč z celkové alokace pro IROP na území MAS
55,353 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.

IROP. IV. Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury

Vymezení území:
Alokace
a časový harmonogram:

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
Z jednání pracovní skupiny pro IROP a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření IROP
IV. ve výši 20 mil. Kč z celkové alokace pro IROP na území MAS
55,353 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.
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Opatření: IROP. I. Bezpečná doprava
Specifický cíl Strategie:

D. 2. Chci cítit bezpečí a jistotu

Název opatření:

Bezpečná doprava

Vazba na specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

místního potenciálu.
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
S celosvětovým trendem neustálého nárůstu automobilové
dopravy musí být spjato i navyšování bezpečnosti dopravy.
V periferním území, kterým Krnovsko je, kdy řady obyvatel
z odlehlých obcí musí dojíždět za prací, do školy či za službami, je
žádoucí zvýšit bezpečnost při jejich dopravě a zároveň neopomíjet a
napomáhat udržitelnosti dopravy a eliminaci nežádoucích dopadů
na životní prostředí.
Cílem je zapojit do území alternativní způsoby dopravy, které jsou
udržitelné a šetrné, navíc ekonomicky výhodnější a eliminují
negativní vlivy na lidské zdraví. Dalším cílem je zajistit bezpečnost
dopravy a bezbariérovost osobám, které jsou na toto odkázáni –
eliminovat dopravní nehody spojené se střetem automobilového
prostředku s cyklistou či pěším.
Podporovány budou typy projektů zvyšující bezpečnost obecně.
Výstavby cyklostezek a cyklotras, účelových pruhů na
komunikacích, budování doprovodné infrastruktury a zeleně.
Tyto aktivity budou sloužit především k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami.
Předmětem opatření tedy je koncepční, integrované řešení spojené
se zvyšováním bezpečnosti na komunikacích.
o Projekty s dopadem na zvýšení bezpečnosti dopravy – např.
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací
o
Projekty zapojující alternativní způsoby dopravy – např.
výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním
značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená
automobilová doprava, výstavba cyklotras se zaměřením na
podporu integrovaných řešení (např. cyklistické pruhy, víceúčelové
pruhy). Součástí může být budování doprovodné infrastruktury
(stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, atd.) a rovněž výsadba
zeleně. Projekty musí sloužit k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami. Turistické cyklotrasy a cyklostezky nebudou
podporovány.
- Kraje
- Obce
- Dobrovolné svazky obcí
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona
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č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst.
1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a
obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících
samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové
dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících.
minimální
a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve
Minimální a maximální
výzvě MAS
výše způsobilých výdajů:
-

Principy
kritérií:
Výsledky:

preferenčních preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátor výsledku
Kód
Název indikátoru
indikátoru
75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě
76310
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Indikátor výstupu
Kód
Název indikátoru
indikátoru
75001
Počet realizaci vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě
76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
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Opatření: IROP. II. Podpora sociálním podnikům
Specifický cíl Strategie:

A. 4. Chci pomoci znevýhodněným – sociální podnikání

Název opatření:

Podpora sociálním podnikům

Vazba na specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

místního potenciálu.
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání
Cílem daného opatření je především zajištění sociální inkluze cílové
skupiny zpátky na trh práce a do společnosti jako takové. Pro
dosažení cíle je v rámci opatření a jeho plánovaných aktivit
relevantní podpora směřující ke vzniku nových podnikatelských
aktivit a k rozšíření stávajících sociálních podniků jakožto vhodné
platformy pro sociální začlenění cílové skupiny. Dané opatření
jednak povede k vyšší nabídce pracovních příležitostí pro
nejohroženější skupinu na trhu práce a zároveň se očekává celkový
pozitivní dopad pro společnost – eliminace sociálně vyloučených
lokalit a jevů s nimi spojených, inovativní postupy sociálních
podniků zaměřené na místní trh práce, atd.
Podpořený podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování
a minimálně 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců
sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin.
Potřeba opatření vyplývá z Analytické části strategie – viz tabulka č.
51 Analýza problémů a potřeb území a je v souladu s PD IROP.
V rámci opatření nelze podpořit stávající podnikatelské aktivity, ani
provozní výdaje žadatele.
Realizací projektů musí vzniknout nové podnikatelské aktivity nebo
musí dojít k rozšíření nabízených produktů a služeb.
o výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků –
nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy (musí
však dojít k vytvoření nových pracovních míst pro cílové
skupiny):
o vznik nového sociálního podniku
o rozšíření kapacity podniku – rekonstrukce objektu,
zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku
(musí se však vytvořit nové pracovní místo)
o aktivity osob samostatně výdělečně činných
- Osoby samostatně výdělečně činné spadající do
znevýhodněných cílových skupin a splňující principy
sociálního podnikání
- Malé a střední podniky
- Kraje
- Obce
- Dobrovolné svazky obcí
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 55
obcí
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
Minimální a maximální minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve
výzvě MAS
výše způsobilých výdajů:
-

Principy
kritérií:

preferenčních preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Výsledky:
Kód indikátoru
10105
10000
10102
10300

10403

10400

Kód indikátoru
10411

Indikátor výstupu
Název indikátoru
Počet nových podniků, které
dostávají podporu
Počet podniků pobírajících
podporu
Počet podniků pobírajících
granty
Soukromé investice odpovídající
veřejné
podpoře
podniků
(granty)
Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné
skupiny
Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných podnicích
Indikátor výsledku
Název indikátoru
Míra nezaměstnanosti osob
s nejnižším vzděláním
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Opatření: IROP. III. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb
Specifický cíl Strategie:

D. 1. Chci žít kvalitně a aktivně

Název opatření:

Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

Vazba na specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:
Popis opatření:

místního potenciálu.
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
Cílem je prostřednictvím realizace daného opatření pomoci cílové
skupině při řešení jejich často vleklých problémů a pomoci k
sociálnímu začleňování do společnosti. Předmětem opatření je
navyšování kvality a dostupnosti potřebných sociálních služeb
vzešlých z komunitního plánování a poptávaných společností a
obcemi. Cíle opatření by mělo být dosaženo především realizací
aktivit směřující k výkonu terénní a ambulantní formy sociálních
služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a podpory důležitých pobytových služeb.
Cílem opatření není budování kulturních center nebo prostor pro
masovou zábavu, ani ubytoven a domů pro seniory.
Podporované aktivity nesmějí být zaměřeny pouze na seniory.
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Typy projektů:

o

o

o
-

Příjemci podpory:

-

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:
- podporována bude výstavba, zřizování a rekonstrukce
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná
se i o pobytová zařízení. Podpořen může být například
domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se
zdravotním postižením. Předmětem projektu bude nákup
domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb
uživatelů. Součástí projektu může být rozšíření či zřízení
sociálně terapeutické dílny, zaměřené na nácvik dovedností
jejich uživatelů a získávání zkušeností s povinnostmi mimo
domácnost. Sociálně terapeutická dílna se skládá z několika
provozů, zaměřených na různé činnosti.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
- podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb definovaných zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, obnovu a zkvalitnění
materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami.
- zázemí pro terénní služby - vybavení zařízením, které
umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení
vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně
sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo
vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v
ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální
prevence či odborného sociálního poradenství
- ambulantní sociální služby - prostorové oddělení
ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a
vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup
objektů pro realizaci stávající sociální služby v
nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro
hygienický servis v ambulantním zařízení, rekonstrukci
objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo
zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu
- pobytové sociální služby – např. přestavba azylových
domů, které společně obývají různé cílové skupiny nebo
těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena
může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na
azylový dům pro rodiče s dětmi
Doplňková aktivita:
Podporována bude v rámci realizace projektu zahrnutí
zeleně v okolí budov na budovách, např. zelené zdi a
střechy, aleje, hřiště a parky
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace organizační složek státu
Kraje
Obce
Dobrovolné svazky obcí
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-

Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
Minimální a maximální minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve
výzvě MAS
výše způsobilých výdajů:

Principy
kritérií:

preferenčních preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Výsledky:
Kód indikátoru
55401
55402

Kód indikátoru
67510

Indikátor výstupu
Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů
sociálních služeb
Indikátor výsledku
Název indikátoru
Kapacita služeb a sociální práce
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Opatření: IROP. IV. Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury
Specifický cíl Strategie:

Název opatření:

C. 1. Chci se učit moderně a efektivně
Existují vazby i na tyto specifické cíle:
C. 2. Chci učit moderně a efektivně
C. 3. Chci spolupracovat při vzdělávání, výchově a zábavě
A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Zvyšování kvality a dostupnost vzdělávací infrastruktury

Vazba na specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

místního potenciálu.
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Cílem je nabízet dětem, žákům, studentům ale celé veřejnosti
kvalitní a dostupné vzdělávání s důrazem na uplatnění se na
místním trhu práce, zlepšení podmínek vstupu na trh práce
znevýhodněným cílovým skupinám a s myšlenkou sociální inkluze
znevýhodněných.
Na území chybí dostatečná a kvalitní infrastruktura zabývající se
péči o děti do 3 let. Je nezbytné pro území trpící vysokou
nezaměstnaností zajištění kvalitního a cíleného vzdělávání v těch
nejdůležitějších oblastech pro rozvoj osobnostní, ale rovněž pro
rozvoj území jako celku.
V zájmovém území (obvod ORP Krnov) se nachází sociálně
vyloučené lokality.
o Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora
zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských
škol (stavby, stavební úpravy, pořízení výbavy za účelem
rozšíření stávající kapacity kvalitních a cenově dostupných
zařízení péče o děti a podpora sociální inkluze)
o Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách – (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
žáků v klíčových kompetencích – cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními
technologiemi
a
podpora
sociální
inkluze)
–
v odůvodněných případech je možné rozšiřování kapacit
základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence
o Podpora infrastruktury škol a školských a zařízení pro
střední vzdělávání - (stavební úpravy, pořízení vybavení pro
zajištění žáků v klíčových kompetencích – cizí jazyky,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce
s digitálními technologiemi a podpora sociální inkluze) –
v odůvodněných případech je možné rozšiřování kapacit
základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence
o Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání –
(stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zkvalitnění
kapacity pro vzdělávání v klíčových kompetencích - cizí
jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce
s digitálními technologiemi).
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o

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání – (stavební úpravy a pořízení vybavení za
účelem zkvalitnění kapacity pro vzdělávání v klíčových
kompetencích - cizí jazyky, technické a řemeslné obory,
přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi)
o Doplňkové aktivity – zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a středy a zahrady
- Zařízení péče o děti do tří let
Příjemci podpory:
- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a
středního vzdělávání
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- Kraje
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace
- Organizační složky státu
Příspěvkové organizace organizačních složek státu
minimální
a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve
Minimální a maximální
výzvě MAS
výše způsobilých výdajů:

Principy
kritérií:
Výsledky:

preferenčních preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátor výsledku
Kód
Název indikátoru
indikátoru
50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací
systém
50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním
zařízení
50120
Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3
let
Indikátor výstupu
Kód
Název indikátoru
indikátoru
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
50001
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
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2.8.2. Programový rámec pro Operační program Zaměstnanost
Místní akční skupina jednoznačně definovala ve všech podkapitolách analytické části a při
jednáních pracovních skupin k tvorbě návrhové části rezonovaly problémy a potřeby, které lze za
přispění realizace tohoto programového rámce eliminovat, omezit v případě problémů a realizovat
v případě potřeb.
Na území především existuje vysoká nezaměstnanost a její negativní struktura, častá
dlouhodobá nezaměstnanost až nezaměstnatelnost určitého segmentu pracovníků na trhu práce,
existence několika sociálně vyloučených lokalit a s tím spojených problémů jako je sociální exkluze
nebo zvýšená kriminalita. Navíc v území není dostatek pracovních příležitostí pro sociálně
znevýhodněné nebo ohrožené sociálním znevýhodněním, a to vede k začarovanému kruhu, kdy na
místo, aby se eliminovaly a zmenšovaly sociálně vyloučené lokality, dochází naopak k jejich růstu,
zvětšování a tím pádem k sociální inkluzi dalších a dalších lidí. Důvod je spatřován především
v demotivaci místních zaměstnavatelů zaměstnat sociálně znevýhodněného nebo ohroženého
sociálním znevýhodněním na straně jedné a chybějící potřebná kvalifikace či vzdělání na straně
druhé, tedy na straně zaměstnanců. Rovněž chybí užší propojení mezi školami a firmami reagující na
potřeby místního trhu a celkově slabší spolupráce aktérů z trhu práce. Toto jsou hlavní definované
problémy a slabé stránky na území spojené se zaměstnaností.
Vhodnými potřebami nebo příležitostmi reagující na řešení daných problémů a slabých
stránek jsou především dostatečně a kvalitně nabízené sociální služby, které jsou na území
komunitně projednány, o jejichž existenci, zvyšování kvality nebo rozšiřování usilují zejména místní
obce, dále vytvořit vhodné podmínky a prostředí k motivaci zaměstnavatelů pro vhodnou nabídku
pracovních příležitostí odpovídající místním potřebám. Další příležitostí je nalézt vhodné nástroje,
které povedou ke zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce především skupiny ohrožených sociálním
znevýhodněním nebo sociálně znevýhodněných (formou prorodinných opatření, dalšího vzdělávání,
navyšování kvalifikace, rozšiřování zejména terénních forem výkonu sociální služby atd.)
Místní akční skupina Rozvoj Krnovska bude realizovat programový rámec operačního
programu Zaměstnanost prostřednictvím specifického cíle operačního programu 2.3.1. Zvýšit
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech. Tento specifický cíl je provázán s vytčenými aktivitami řídícího orgánu OP
Zaměstnanost, které může MAS realizovat v prioritní ose 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly a prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Celková indikovaná alokace CZV pro realizaci opatření v rámci OP Zaměstnanost činí pro
místní akční skupinu Rozvoj Krnovska 21,6 mil. Kč. (možná odchylka – 15%, +30%). Rozdělení celkové
alokace pro OP Zaměstnanost je součástí přílohy finanční plán.
Pro podporu z OP Zaměstnanost byla vytvořeny tato jednotlivá opatření, která naplňují
specifické cíle Strategie. Jsou jimi:
-

Opatření 1. Zaměstnanost
Opatření 2. Prorodinná opatření
Opatření 3. Podpora sociálního podnikání
Opatření 4. Sociální služby a sociální začleňování
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Opatření CLLD: OPZ. I. Zaměstnanost
A. Popis vazby na specifický cíl a opatření SCLLD
Specifický cíl SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Existuje vazba i na tyto specifické cíle:
A. 2. Chci rozvíjet firmu, chci založit firmu
C. 3. Chci spolupracovat při vzdělání, výchově a zábavě
Opatření SCLLD:

A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít práci
A. 1.2. Spolupracujeme – nabízíme práci
A. 1.3. Rodina – soulad práce s rodinou
Existuje vazba i na tato opatření:
A. 2.1. Podmínky startu a rozvoje
A. 2.2. Zvyšování kvality zaměstnanců – lidské zdroje
A. 2.3. Potřebuji poradit, podpořit, pomoci
C. 3.3. Vzdělávání nejen pro děti

B. Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření OPZ. I. je plně v souladu s daným specifickým cílem. Dané opatření se zaměřuje na podporu
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny, což má pozitivní efekt na celé místní hospodářství a
jeho jednotlivé segmenty a naplňuje tak zejména tyto aktivity cíle 2.3.1:
-

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob

C. Popis cíle opatření
Cílem opatření OPZ I. je prostřednictvím realizovaných aktivit a projektů přispět ke zvyšování
zaměstnanosti cílové skupiny. Území Krnovska se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Vážnějším problém je však existence dlouhodobě nezaměstnaných, nedostatek kvalitně nabízené
práce pro absolventy, segregace z trhu práce pro rodiče s dětmi a dalších negativních jevů spojených
s negativní strukturou nezaměstnanosti a nedostatek pracovních příležitostí zejména pro
kvalifikované a specializované pracovní síly, ale i pro osoby se znevýhodněním.
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Opatření se zaměřuje především na podporů těch nástrojů a činností, které povedou ke
zvyšování místně potřebného vzdělávání, kvalifikace pracovní síly a potřebného poradenství.
Opatření se rovněž snaží řešit problém nezaměstnanosti spoluprací důležitých aktérů na pracovním
trhu a nalezením vhodných forem nabídek práce, které budou stimulovat pracovníka k výkonu a
zároveň jeho práce bude žádoucí a nezbytná pro zaměstnavatele a území jako takové. Realizací
opatření by mělo dojít k usnadnění získávání pracovní praxe a zkušeností cílové skupiny.

D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Opatření OPZ I. je provázáno s opatřeními PR IROP I. Bezpečná doprava – podpora mobility
do zaměstnání, PR IROP II. Podpora sociálním podnikům – podpora vzniku pracovních příležitostí
nejen pro znevýhodněné skupiny, PR IROP IV. Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací
infrastruktury – dostupné vzdělávání pro lepší uplatnění se na místním trhu práce.
Dále opatření PR OPZ I. navazuje na tato opatření SCLLD: A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme
najít práci, A. 1.2. Spolupracujeme – nabízíme práci, A. 1.3. – Rodina – soulad práce s rodinou, A. 2.1.
Podmínky startu a rozvoje, A. 2.2. Zvyšování kvality zaměstnanců – lidské zdroje, A. 2.3. Potřebuji
poradit, podpořit, pomoci, C. 3.3. Vzdělávání nejen pro děti, což jsou opatření specifického cíle
SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat, A. 2. Chci rozvíjet firmu, chci založit firmu, C. 1. Chci
spolupracovat při vzdělání, výchově a zábavě.

Opatření je provázáno s Integrovaným regionálním operačním program, SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje a účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu včetně popisu provázanosti, konkrétně se specifickým cílem 2.2 Vznik nových a
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Provázanost lze najít
v Operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání ve specifickém cíli Zvýšení kvalit vzdělávání,
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

E. Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financováno z alokované částky.

F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Z jednání pracovní skupiny pro OPZP a upřesněním Programovým výborem MAS byla
stanovena alokace celkových způsobilých výdajů (CZV) pro Opatření OPZ I. ve výši 8 mil. Kč z celkové
alokace CZV pro OPZ na území MAS 21,6 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie

předpokládané datum schválení SCLLD
březen 2017
předpokládané datum vyhlášení výzev MAS
II.Q/2017
celková alokace (CZV) na dané opatření (PR) 8 000 000
v Kč
předpokládaná doba realizace projektů
12 – 36 měsíců
výzva MAS
č. výzvy
název výzvy
finanční alokace

plánovaný termín
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1. OPZ I.
2. OPZ I.
3. OPZ I.
4. OPZ I.

Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost

plánované výzvy v Kč
- CZV
3 000 000
1 500 000
1 700 000
1 800 000

vyhlášení výzvy MAS
II.Q/2017
II.Q/2018
II.Q/2019
II.Q/2021

G. Popis možných zaměření projektů
o

o

o

o
o

o

o
o

A) Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce:
o Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny
k nalezení zaměstnání a jeho udržení
o Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové
vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a
numerické gramotnosti, apod.
o Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích na trhu práce a realizace
poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného
zaměstnání
o Příprava k práci osob se zdravotním postižením
o Podpora získání či obnova pracovních návyků
B) Podpora spolupráce lokálních aktérů na trhu práce:
o Podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, soukromého a
neziskového sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při
uplatnění na trhu práce, a to i využitím nových a netradičních metod podporujících
zaměstnanost
o Aktivita by měla mít vždy konkrétní výstupy spojené se zprostředkováním
zaměstnání, tvorbou nových či vyhrazených pracovních míst, nebo umístěním na
uvolněná pracovní místa, spojená např. s monitoringem lokálního trhu práce a
s vytvořením a provozem regionální burzy práce či job centra nebo s vytvořením a
realizací systému prostupného zaměstnávání.
C) Zprostředkování zaměstnání:
o Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o
práci uchází
o Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
o Poradenská a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí
D) Podpora vytváření nových pracovních míst – tvorba pracovních míst, podpora uplatnění na
trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům
E) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa – formou mzdových příspěvků bude
podporováno umísťování cílových skupin na pracovní místa, která budou z různých příčin na
trhu práce uvolňována
F) Podpora flexibilních forem zaměstnání – např. sdílení pracovního místa, rotace na
pracovním místě, práce na dálku, formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření
nových pracovních míst na zkrácený úvazek
G) Prostupné zaměstnávání
H) Doprovodná opatření – příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování,
příspěvek na péči o děti a další závislé osoby a další
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H. Podporované cílové skupiny
o
o
o

o
o

o
o

o

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)
Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se
rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako
uchazeč o zaměstnání)
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25
let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby
pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z
jiného sociokulturního prostředí)
Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku,
osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly
zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a
v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Relevantní cílové skupiny mohou být ve výzvách specifikovány dle jednotlivých aktivit.

CH. Typy příjemců podpory
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I. Absorpční kapacita MAS a vymezení území
Na území existuje několik vzdělávacích institucí a neziskových organizací. Téma
zaměstnanosti je tématem v území často diskutovatelným, nejslyšitelněji z řad obcí, což se projevilo i
při realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce“, kde se téma
Zaměstnanost stalo hlavním tématem.
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Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj Krnovska vymezeném
v Analytické části Strategie 1.1.1.

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je pozitivní a přímo ovlivňuje postavení
cílových skupin na ve společnosti. Realizace opatření vede k narovnání rovných příležitostí a eliminuje
či zcela potlačuje diskriminační prostředí, které může na trhu práce existovat.
Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Opatření bude podporovat princip rovnosti
mužů a žen.

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanovena vždy až v konkrétní výzvě místní akční skupiny. Níže
definované principy jsou pouhým vodítkem pro určení preferenčních kritérií ve výzvách MAS.
1. Princip spolupráce
2. Princip podpory zaměstnanosti
3. Princip podpory projektů s pozitivním dopadem na horizontální témata

Ve výzvách MAS budou určena preferenční kritéria tak, aby zohledňovala charakter území a jeho
specifické potřeby a nebyla diskriminační k některým skupinám obyvatelstva.

L. Indikátory
Kód indikátoru
60000
Kód indikátoru
62700

Indikátor výstupu
Název indikátoru
Celkový počet účastníků
Indikátor výsledku
Název indikátoru
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

62 600

Účastníci, kteří získali kvalifikace po ukončení své
účasti

62 900

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

vstupní/cílová
hodnota
0/40
vstupní/cílová
hodnota
0/20
0/20

0/5
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63 200

50 130
62 800

63 100
50 105

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let,
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Znevýhodnění účastníci, kteří pro ukončení své účasti
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné
přípravy, rozšiřující si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce

0/2
0/2
0/4

0/5
0/1
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Opatření CLLD: OPZ. II. Prorodinná opatření
A. Popis vazby na specifický cíl a opatření SCLLD
Specifický cíl SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Existuje vazba i na tento specifický cíl:
C. 1. Chci se učit moderně a efektivně
Opatření SCLLD:

A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít práci
A. 1.3. Rodina – soulad práce s rodinou
Existuje vazba i na toto opatření:
C. 1.1. Připravujeme se jít do školy

B. Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření OPZ II. je plně v souladu s daným specifickým cílem. Dané opatření se zaměřuje na podporu
začleňování cílové skupiny zpátky na trh práce a naplňuje tak zejména tyto aktivity cíle 2.3.1:
-

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů

C. Popis cíle opatření
Cílem opatření OPZ. II. je prostřednictvím realizovaných aktivit a projektů přispět k
pracovnímu a tedy i k sociálnímu začlenění rodičů s dětmi, zejména pak matek. Rodina je obecně
pokládána za základ státu. Rodina a její spokojenost je významným kvalitativním ukazatelem
venkovského prostředí. Cílem je sladit rodinný (zejména kvalitní péče o děti a domácnost) a pracovní
život žen a mužů – rodičů.
Na venkově je nedostatek nabídky zařízení a jejich služeb určených pro rodiče s dětmi,
zejména v době prázdnin, po skončení hodin mateřských škol, družin a klubů – opatření tak povede
ke zvýšení kvalitní nabídky zařízení a služeb péče o děti a tedy k usnadnění slučitelnosti rodinného a
profesního života zejména matek, ale rovněž i otců. Je nutné obecně ve společnosti „zbořit“
stereotypy, které vedou k nerovnému postavení žen na trhu práce.

D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Opatření OPZ II. je provázáno s opatřeními PR IROP II. Podpora sociálním podnikům –
usnadnění uplatnění se na místním trhu práce, vytváření podmínek pro vznik nových pracovních
příležitostí nejen pro znevýhodněné skupiny obyvatel (min. 30% ze všech zaměstnanců), PR IROP IV.
Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury – dle popisu opatření PR je nezbytné pro
území trpící vysokou nezaměstnaností zajistit kvalitní a cílené vzdělávání pro snadnější uplatnění na
místním trhu práce, což také podpoří a umožní realizovaná prorodinná opatření.
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Dále opatření PR OPZ II. navazuje na tato opatření SCLLD: A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme
najít práci, A. 1.3. Rodina – soulad práce s rodinou a C. 1.1. Připravujeme se jít do školy, což jsou
opatření specifického cíle SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat, C. 1. Chci se učit moderně a
efektivně.
Opatření je provázáno s Integrovaným regionálním operačním program, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje a účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu včetně popisu provázanosti, konkrétně se specifickým cílem 2.2 Vznik
nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Provázanost lze
najít v Operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání ve specifickém cíli Zvýšení kvalit vzdělávání,
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce., konkrétně se specifickým cílem 2.4
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Tento operační
program podporuje investiční projekty, které jsou zaměřeny na podporu vzniku nebo rozvoje zařízení
pečující o děti.

E. Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financováno z alokované částky.

F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Z jednání pracovní skupiny pro OPZP a upřesněním Programovým výborem MAS byla
stanovena alokace celkových způsobilých výdajů (CZV) pro Opatření OPZ II. ve výši 1,6 mil. Kč
z celkové alokace CZV pro OPZ na území MAS 21,6 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena
nejdříve v roce 2018 a dále pak dle Finančního plánu Strategie

předpokládané datum schválení SCLLD
březen 2017
předpokládané datum vyhlášení výzev MAS
II.Q/2017
celková alokace (CZV) na dané opatření (PR) 1 600 000
v Kč
předpokládaná doba realizace projektů
12 – 24 měsíců
výzva MAS
č. výzvy
název výzvy
finanční alokace
plánované výzvy v Kč
1. OPZ II.
Prorodinná opatření 1 200 000
2. OPZ II.
Prorodinná opatření 400 000

plánovaný termín
vyhlášení výzvy MAS
II.Q/2018
II.Q/2020

G. Popis možných zaměření projektů
o

o
o

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby, s možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin)
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
Individuální péče o děti – zejména vzdělávání chův
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H. Podporované cílové skupiny
o
o
o
o

Osoby pečující o malé děti,
Rodiče samoživitelé
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Osoby pečující o jiné závislé osoby

Relevantní cílové skupiny mohou být ve výzvách specifikovány dle jednotlivých aktivit.
CH. Typy příjemců podpory
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I. Absorpční kapacita MAS a vymezení území
Na území neexistuje zařízení jeslového typu ani dětská skupina. Možný potenciál institucí,
které se zabývají slaďováním rodinného a profesního života, lze nalézt v rodinné kavárně s myšlenkou
podpory náhradní rodinné péče nebo v klubech maminek, které jsou však koncentrovány ve městě
Krnov. Na Krnovsku existují neziskové organizace zabývající se pořádáním příměstských táborů a
podobných aktivit, které jsou však placené a tedy často nedostupné cílové skupině.
Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj Krnovska vymezeném
v Analytické části Strategie 1.1.1

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je pozitivní a přímo ovlivňuje postavení
cílových skupin na pracovním trhu. Realizace opatření vede k narovnání rovných příležitostí a
eliminuje či zcela potlačuje diskriminační prostředí, které je vystavěno pro cílové skupiny.
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Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Opatření podporuje rovnost mužů a žen při
slaďování rodinného a profesního života.

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanovena vždy až v konkrétní výzvě místní akční skupiny. Níže
definované principy jsou pouhým vodítkem pro určení preferenčních kritérií ve výzvách MAS.
1. Princip podpory spolupráce
2. Princip podpory zaměstnanosti
3. Princip podpory projektů s pozitivním dopadem na horizontální témata
Ve výzvách MAS budou určena preferenční kritéria tak, aby zohledňovala charakter území a jeho
specifické potřeby a nebyla diskriminační k některým skupinám obyvatelstva.

L.

Indikátory

Kód indikátoru
60000
50001
50100

Kód indikátoru
50110
50120
62700

Indikátor výstupu
Název indikátoru

vstupní/cílová
hodnota
0/87

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených zařízení péče o děti předškolního
0/43
věku
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního
0/1
věku
Indikátor výsledku
Název indikátoru
vstupní/cílová
hodnota
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
0/47
předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do
0/24
3 let
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
0/2
OSVČ
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Opatření CLLD: OPZ. III. Podpora sociálního podnikání
A. Popis vazby na specifický cíl a opatření SCLLD
Specifický cíl SCLLD: A. 4. Chci pomoci znevýhodněným – sociální podnikání
Existuje vazba i na tento specifický cíl:
A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat
Opatření SCLLD:

A. 4.1. Zakládáme sociální podnik
A. 4.2. Spolupracujeme
A. 4.3. Rozvíjíme sociální podnik
Existuje vazba i na toto opatření:
A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít práci

B. Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření OPZ. III. Je plně v souladu s daným specifickým cílem. Dané opatření se zaměřuje na
podporu místního podnikání formou podpory sociálního podnikání a podporou zvyšování
zaměstnanosti cílové skupiny a naplňuje tak tyto aktivity cíle 2.3.1:
-

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
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

C. Popis cíle opatření
Cílem opatření OPZ III. je prostřednictvím realizovaných aktivit a projektů přispět ke vzniku
nových sociálních podniků nebo rozvoji stávajících sociálních podniků a cílit tak aktivity daného
opatření na sociální integraci cílové skupiny. Jelikož si MAS je vědoma „novosti“ tématu sociální
podnikání a jeho principů, je potřebná dostatečná publicita a informovanost daného opatření, ve
kterém je spatřován výrazný pro růstový potenciál v oblasti zvyšování počtu nových pracovních míst a
zvyšování zaměstnanosti (snadnější vstup na trh práce a směřování k udržitelnosti práce či alespoň
k získání potřebné praxe) cílových skupin. Zároveň budou podporovány ve svém rozvoji již existující
sociální podniky na území nebo s prokazatelným dopadem na území.
Realizací daných aktivit opatření by mělo dojít ke zvyšování kvality sociálních podniků,
informovanosti o principech sociálních podniků a o jeho přínosech pro území především podpora
integrace cílové skupiny na trh práce a do společnosti jako takové.
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D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Opatření OPZ III. je provázáno s opatřeními PR IROP II. Podpora sociálním podnikům –
vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí.
Dále opatření PR OPZ III. navazuje na tato opatření SCLLD: A. 4.1. Zakládáme sociální podnik,
A. 4.2. Spolupracujeme, A. 4.3. Rozvíjíme sociální podnik, A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít
práci, což jsou opatření specifického cíle SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat, A. 4. Chci
pomoci znevýhodněným – sociální podnikání.
Opatření je provázáno s Integrovaným regionálním operačním program, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje a účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu včetně popisu provázanosti, konkrétně se specifickým cílem 2.2 Vznik
a rozvoj existující podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Tento operační program
podporuje investiční projekty, které jsou zaměřeny na podporu vzniku nebo rozvoje sociálních
podniků.

E. Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financováno z alokované částky.

F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Z jednání pracovní skupiny pro OPZP a upřesněním Programovým výborem MAS byla
stanovena alokace celkových způsobilých výdajů (CZV) pro Opatření OPZ III. ve výši 9 mil. Kč z celkové
alokace CZV pro OPZ na území MAS 21,6 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.

předpokládané datum schválení SCLLD
březen 2017
předpokládané datum vyhlášení výzev MAS
II.Q/2017
celková alokace (CZV) na dané opatření (PR) 9 000 000
v Kč
předpokládaná doba realizace projektů
12 – 24 měsíců
výzva MAS
č. výzvy
název výzvy
finanční alokace
plánované výzvy v Kč
1. OPZ III.
Podpora sociálního
4 000 000
podnikání
2. OPZ III.
Podpora sociálního
2 500 000
podnikání
3. OPZ III.
Podpora sociálního
2 500 000
podnikání

plánovaný termín
vyhlášení výzvy MAS
III.Q/2017
III.Q/2019
III.Q/2020
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G. Popis možných zaměření projektů
o
o
o
o
o

Vytváření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního
podniku financovaných z přímých nákladů projektu
Marketing sociálního podniku
Provozování sociálního podnikání
Veškeré výše psaná zaměření musí vždy souviset se vznikem nebo rozvojem
podnikatelských aktivit integračního nebo environmentálního sociálního podniku

H. Podporované cílové skupiny
o Osoby sociálně vyloučené nebo hrožené sociálním vyloučením
o Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1
o
o
o
o

rok)
Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR
dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)
Osoby se zdravotním postižením (viz paragraf 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti)
Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do
12 měsíců po opuštění výkonu trestu)
Osoby opouštějící institucionální zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to
do 12 měsíců od opuštění zařízení)

Relevantní cílové skupiny mohou být ve výzvách specifikovány dle jednotlivých aktivit.
CH. Typy příjemců podpory
o
o

Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění
Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodní korporacích (veřejná
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva
(družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)).

Relevantní cílové skupiny budou ve výzvách specifikovány dle jednotlivých aktivit v souladu
s výčtem podporovaných typů příjemců podpory uvedených ve Výzvě ŘO OPZ pro MAS.
I. Absorpční kapacita MAS a vymezení území
Na území existuje několik sociálních podniků zejména v sociálně vyloučených lokalit. Zde je
potenciál zejména pro podporu environmentálních sociálních podniků. V případě správné propagace,
příkladů dobré praxe je téma sociální podnikání zajímavé zejména pro obce nebo mikroregiony,
potenciál je spatřován i u firem se sociálním cítěním.
Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj Krnovska vymezeném
v Analytické části Strategie 1.1.1

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 75

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní již na základě principů a
charakteristik sociálního podnikání. Podpora definovaným cílovým skupinám napomáhá ke zvyšování
uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad
na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření podpořen.
Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Obecně lze konstatovat, že sociální
podnikání, které je cílem tohoto opatření, je postaveno na principech, kdy musí být zohledněny
specifické potřeby cílových skupin, zejména se jedná o odstranění bariér, jež diskriminují ženy při
zaměstnání či hledání zaměstnání. Lze konstatovat, že nebudou podporovány projekty, kde dochází
ke zjevnému či skrytému porušování tohoto tématu. Opatření podporuje rovnost mužů a žen.

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanovena vždy až v konkrétní výzvě místní akční skupiny. Níže
definované principy jsou pouhým vodítkem pro určení preferenčních kritérií ve výzvách MAS.
1.
2.
3.
4.

Princip inovace
Princip spolupráce, partnerství
Princip podpory lokálního trhu práce, vzdělávání, zaměstnanosti
Princip podpory projektů s pozitivním dopadem na horizontální témata

Ve výzvách MAS budou určena preferenční kritéria tak, aby zohledňovala charakter území a jeho
specifické potřeby a nebyla diskriminační k některým skupinám obyvatelstva.

L.

Indikátory

Kód indikátoru

Indikátor výstupu
Název indikátoru

60000
10212
10213

Celkový počet účastníků
Počet podpořených již existujících sociálních podniků
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Kód indikátoru

Indikátor výsledku
Název indikátoru

vstupní/cílová
hodnota
0/8
0/3
0/1

vstupní/cílová
hodnota
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10211
62700
62600

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře,
které fungují i po skončení podpory
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

0/1
0/4
0/4
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Opatření CLLD: OPZ. IV. Sociální služby a sociální začleňování
A. Popis vazby na specifický cíl a opatření SCLLD
Specifický cíl SCLLD: D. 1. Chci žít kvalitně a aktivně
Existuje vazba i na tento specifický cíl:
C. 3. Chci spolupracovat při vzdělání, výchově a zábavě
Opatření SCLLD:

D. 1.3. Potřebné sociální služby v území
D. 1.4. Moderní zázemí pro kvalitu sociálních služeb
Existuje vazba i na toto opatření:
C. 3.3. Vzdělávání nejen pro děti

B. Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření OPZ. IV. je plně v souladu s daným specifickým cílem. Dané opatření se zaměřuje na
podporu směřující ke zkvalitnění sociálních služeb a jiných služeb vedoucích především k sociální
integraci cílové skupiny a naplňuje tak zejména tuto aktivitu cíle 2.3.1:
-

-

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního
prostředí

C. Popis cíle opatření
Cílem opatření OPZ IV. je prostřednictvím realizovaných aktivit a projektů přispět ke
zvyšování prevence sociálního vyloučení, a pakliže tak již nastalo, je cílem sociální začlenění osob
sociálně vyloučených nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Cílová skupina by se měla
integrovat do společnosti, být jí ulehčen vstup na trh práce, tak aby se celkově zvýšila kvalita jejich
života.
Tohoto cíle bude dosaženo zvyšováním kvality a dostupnosti nabízených sociálních služeb
nebo rozšířením o nové, potřebné sociální služby, avšak na základě kvalitního komunitního plánu
sociálních služeb, a prostřednictvím dalších programů a činností sociálního typu směřujících
k začlenění a prevenci cílových skupin. Zejména v sociálně vyloučených lokalitách je potřebnou
realizaci daného opatření koordinovat s aktivitami Agentury pro sociální začleňování.
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D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Opatření OPZ IV. je provázáno s opatřeními PR IROP III. Zvyšování kvality a dostupnosti
sociálních služeb – vytváření podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí ke
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizaci místního potenciálu.
Dále opatření PR OPZ. IV. navazuje na tato opatření SCLLD: D. 1.3. Potřebné sociální služby
v území, D. 1.4. Moderní zázemí pro kvalitu sociálních služeb, C. 3.3. Vzdělávání nejen pro děti, což
jsou opatření specifického cíle SCLLD: A. 1. Chci zaměstnání, chci zaměstnat, C. 3. Chci spolupracovat
při vzdělání, výchově a zábavě.
Opatření je provázáno s Integrovaným regionálním operačním program, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje a účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu včetně popisu provázanosti konkrétně se specifickým cílem 2.1
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Tento operační program podporuje investiční
projekty v souvislosti s podporou sociálních služeb. Další návazné aktivity lze nalézt v operačním
programu Věda, výzkum a vzdělávání.

E. Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financováno z alokované částky.

F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Z jednání pracovní skupiny pro OPZP a upřesněním Programovým výborem MAS byla
stanovena alokace celkových způsobilých výdajů (CZV) pro Opatření OPZ IV. ve výši 3 mil. Kč z celkové
alokace CZV pro OPZ na území MAS 21,6 mil. Kč. Výzva pro žadatele bude vyhlášena nejdříve v roce
2017 a dále pak dle Finančního plánu Strategie.

předpokládané datum schválení SCLLD
březen 2017
předpokládané datum vyhlášení výzev MAS
II.Q/2017
celková alokace CZV na dané opatření (PR) v 3 000 000
Kč
předpokládaná doba realizace projektů
12 – 36 měsíců
výzva MAS
č. výzvy
název výzvy
finanční alokace
plánované výzvy v Kč
1. OPZ IV.
Sociální služby a
1 500 000
sociální začleňování
1. OPZ IV.
Sociální služby a
700 000
sociální začleňování
1. OPZ IV.
Sociální služby a
800 000
sociální začleňování

plánovaný termín
vyhlášení výzvy MAS
IV.Q/2017
IV.Q/2019
III.Q/2020
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G. Popis možných zaměření projektů
o

o

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 poskytované terénní, ambulantní formou - odborné
sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná
péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny,
a další. Z pobytových forem sociálních služeb pouze odlehčovací služba.
B) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona
č.108/2006 Sb., zejména:
o programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách – prevence
sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku
včetně podpory osvěty v této oblasti
o aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života
o aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin a doplňkové vzdělávání
pracovníků organizací
o aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo
k prevenci sociálního vyloučení
o aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činnosti a výkonu sociální práce
na svém území, pokrytí území sociálními službami a dalšími navazujícími službami a
programy podporujícími sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení

H. Podporované cílové skupiny
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby hrožené specifickými zdravotními riziky
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Relevantní cílové skupiny budou ve výzvách specifikovány dle jednotlivých aktivit v souladu
s výčtem podporovaných cílových skupin uvedených ve Výzvě ŘO OPZ pro MAS.
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CH. Typy příjemců podpory
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I. Absorpční kapacita MAS a vymezení území
Na území MAS se nachází několik organizací poskytující sociální služby registrované dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a několik dalších neziskových organizací zabývajících se
sociální tématikou. Na území sociálně vyloučených lokalit existuje tzv. koordinovaný přístup k řešení
problémů a potřeb včetně prevence kriminality. Na území existuje potenciál v podobě zkušených a
kvalitních žadatelů a rovněž poptávka po výkon sociální služby terénní a ambulantní formou.
Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj Krnovska vymezeném
v Analytické části Strategie 1.1.1

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je pozitivní a přímo ovlivňuje postavení
cílových skupin na ve společnosti. Realizace opatření vede k narovnání rovných příležitostí a eliminuje
či zcela potlačuje diskriminační prostředí, které může v území existovat.

Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Opatření bude podporovat princip rovnosti
mužů a žen.
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K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanovena vždy až v konkrétní výzvě místní akční skupiny. Níže
definované principy jsou pouhým vodítkem pro určení preferenčních kritérií ve výzvách MAS.
1. Princip spolupráce
2. Princip podpory projektů s pozitivním dopadem na horizontální témata
Ve výzvách MAS budou určena preferenční kritéria tak, aby zohledňovala charakter území a jeho
specifické potřeby a nebyla diskriminační k některým skupinám obyvatelstva.

L.

Indikátory

Kód indikátoru
60000
67001
Kód indikátoru
67010
67315
62800

62 700
62 900
63 100
67 310

Indikátor výstupu
Název indikátoru
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Indikátor výsledku
Název indikátoru
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba naplnila svůj účel
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnáni po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Účastníci zaměstnáni 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnáni po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence formou
sociální práce naplnila svůj účel

vstupní/cílová
hodnota
0/60
0/6
vstupní/cílová
hodnota
0/40
0/4

0/2

0/0
0/0
0/0
0/9
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2.8.3. Programový rámec Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina v programovém rámci Programu rozvoje venkova bude realizovat své
aktivity v rámci opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený
místní rozvoj) a operací 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a 19.3.1. Příprava a provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny.
Nastolené Fiche a oblasti podpory programového rámce vychází z předpokládané alokace pro
realizaci CLLD v Programu rozvoje venkova místní akční skupinou Rozvoj Krnovska. Předpokládaná
alokace pro opatření 19.2.1. (podpora směřující ke konečným žadatelům) je ve výši 30 637 700, 00 Kč
a alokace pro opatření 19.3.1. (podpora spolupráce místní akční skupiny) je ve výši 1 461 780, 00 Kč
na programové období 2014+.
Myšlenkou při tvorbě Fichí bylo zacílit předpokládanou alokaci co nejefektivněji do těch
oblastí, kde by mělo dojít k největšímu užitku a získání přidané hodnoty do území v podobě nových
inovací, řešení problémů s integračním přístupem. Realizace projektů by měla využívat vhodné
prostředí území, jeho historické zkušenosti se zemědělstvím a další definované příležitosti ze SWOT
analýzy a analýzy problémů a potřeb a na základě komunitou sestavené strategické části.
Při tvorbě programového rámce PRV místní akční skupina vycházela ze zkušeností s tvorbou a
následnou realizací Strategického plánu LEADER Programu rozvoje venkova v programovém období
2007-2013. Rozdělení celkové alokace pro PRV je součástí přílohy finanční plán.
Proto byly vybráno šest FICHÍ:
-

PRV I. Investice do zemědělských podniků

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

-

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV I.
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu
Strategie.

PRV II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV II.
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu
Strategie.
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-

PRV III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

-

PRV IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

-

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV
IV. z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele
bude vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního
plánu Strategie.

PRV V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

-

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV
III. z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele
bude vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního
plánu Strategie.

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV V.
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu
Strategie.

PRV VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení území:
Alokace
a
harmonogram:

Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1
časový Pro Opatření PRV VI. je alokováno na území MAS 1 461 780 Kč.
Projekty spolupráce budou realizovány nejdříve v roce 2017 a dále
pak dle Finančního plánu Strategie.
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Fiche I. Investice do zemědělských podniků
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. I. Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení
životaschopnosti
zemědělských
podniků
a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.
Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství
Opatření B. 1.1. Chci modernizovat technické vybavení
Existuje rovněž i vazba na tato opatření:
Opatření B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci, aktivita B. 1.2.2.
Z druhotné suroviny výrobek
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný
společnosti, aktivita B. 1.3.4. Zemědělec prospěšný svému
prostředí
Podpora je zaměřena zejména na investiční aktivity, které povedou
ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a ke snižování
dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. Především
v oblasti živočišné výroby je potřeba investic do vybavení a
moderních postupů, aby byla schopná konkurence.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení
sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na
biomasu.
Zemědělský podnikatel
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Výše způsobilých výdajů

min. 50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

1. Princip tvorby pracovních míst
2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou
(jedná se o principy pro stanovení způsobilých výdajů
3. Princip prvožadatele
preferenčních kritérií)
4. Princip podpory živočišné výroby
5. Ekologický princip
6. Princip inovace

Preferenční kritéria

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

10
19

Indikátory výsledků
-

číslo
název

-

výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

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

0
2
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Fiche II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování,
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v
příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů
rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt,
na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k
naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti
prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou
místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací
producentů a mezioborových organizací.
Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství
Opatření B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci
Existuje rovněž i vazba na tato opatření:
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný
společnosti, aktivita B. 1.3.3. Podpora místního trhu a produkce

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na projekty, které umožní zpracování a
uvádění na trh zemědělských a potravinářských výrobků a zároveň
se tak zkrátí dodavatelský řetězec.
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
zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
monitorování 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
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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

1. Princip tvorby pracovních míst
2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou
(jedná se o principy pro stanovení způsobilých výdajů
3. Princip spolupráce s dalším/i partnerem/partnery
preferenčních kritérií)
4. Princip využívání místních surovin
5. Princip krátkých dodavatelských řetězců
6. Princip prvožadatele

Preferenční kritéria

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

2
4

Indikátory výsledků
-

číslo
název

-

výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

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

0
1
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Fiche III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. III. Podpora investic na
nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

založení

nebo

rozvoj

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování
Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblast 6A Usnadnění, vytváření malých podniků a
pracovních míst.
Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný
společnosti
Existuje rovněž i úzká vazba na tato opatření:
Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních
podniků a OSVČ
Opatření A. 5.1. Využíváme podmínky, hodnoty krajiny a území

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena zejména na založení a rozvoj mikropodniků a
malých podniků (včetně zemědělců) v jejich činnosti s důrazem na
místní trh a rozvoj cestovního ruchu, včetně diverzifikace
nezemědělských činností.
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v
uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační
a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb).
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 89
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty,
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně
v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování
EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů

min. 50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

1. Princip tvorby pracovních míst
2. Princip inovace
(jedná se o principy pro stanovení 3. Princip podpory cestovního ruchu
4. Princip využívání místních surovin
preferenčních kritérií)
5. Princip podpory začínajícího podnikatele
6. Princip prvožadatele
7. Princip podpory mikropodniků a malých podniků (včetně
zemědělců)
8. Princip diverzifikace nezemědělské činnosti

Preferenční kritéria

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

2
7

Indikátory výsledků
-

číslo
název

-

výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

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

0
2
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Fiche IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů,
která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora
organizace
potravinového
řetězce,
včetně
zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní
oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů a
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a
mezioborových organizací, podpora má vedlejší efekt na prioritní
oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace,
zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh,
jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný
společnosti
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena
pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ
nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení
strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu
nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového
softwaru, propagační činnosti, tvorba studií a podnikatelského
plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují
nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a
spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního
trhu.
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Definice příjemce dotace

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden
musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství
nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty:
zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní nezisková
organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin,
obce nebo svazky obcí

Výše způsobilých výdajů

min. 50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

1. Ekologický princip
2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou
(jedná se o principy pro stanovení způsobilých výdajů
3. Princip prvožadatele
preferenčních kritérií)

Preferenční kritéria

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93102
Počet podpořených kooperačních činností
0

1
4

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

2
6

Indikátory výsledků
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

Indikátor není stanoven
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Fiche V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. V. Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Článek 26

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného hospodaření lesů,
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti
lesního hospodářství.
Specifický cíl B. 2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a bezpečný les
Opatření B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co nám les dává
Existuje rovněž i úzká vazba na tato opatření:
Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních
podniků a OSVČ
Specifický cíl A. 5. Chci zhodnotit, to co tady máme

Oblasti podpory

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených
pro hospodařen 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 rovněž výstavby
či
modernizace
dřevozpracujících
provozoven
včetně
technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje
energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před
průmyslový 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 šetrní
k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské obnovy – nevztahuje se na dřevozpracující
provozovny.
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Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů

min. 50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

1. Princip tvorby pracovních míst
2. Ekologický princip
(jedná se o principy pro stanovení 3. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou
způsobilých výdajů
preferenčních kritérií)
4. Princip prvožadatele

Preferenční kritéria

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

1
3

Indikátory výsledků
-

číslo
název

-

výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

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

0
1
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Fiche VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

PRV. VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Článek 44

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že
výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě
nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak
způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž
SCLLD byla schválena z PRV.
Specifický cíl D. 3. MAS jako partner v území
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce,
které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze
realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD
daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je
možné realizovat pouze následující výdaje: investice týkající se
zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních
výrobků a služeb; investice související se vzdělávacími aktivitami;
investice do informačních a turistických center. Výdaje do investic
jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky
apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou
provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy
MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu
projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10% z alokace
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Témata možné spolupráce se spolupracujícími subjekty dle
platných Pravidel 19.3.1:
- propagace a zajištění odbytu místních produktů
- podpora značení místních výrobků
- vzdělávací, informační a osvětové akce pro subjekty
v oblasti prvovýroby a zpracování zemědělských produktů,
- rozvoj cestovního ruchu,
- měkké akce zaměřené k využití kulturního dědictví,
přírodních a technických památek
- podpora udržování tradic, tradičních řemesel a
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regionálního folklóru, gastronomie,

Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů

min. 50 000 Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)
max. dle stanovené výše alokace

Indikátory výstupů
-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-termi (r. 2018)
cílový stav

92501
Celkové veřejné výdaje v EUR
0

0
54 044

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 96

2.8.4. Integrované rysy napříč programovými rámci
Zjevné integrované rysy existují vždy v rámci všech opatření jednoho konkrétního
programového rámce, kdy tato opatření mají vždy minimálně vazbu na úrovni 1, tj. existující vazby
(viz. Tabulka č. 22).
Integrované rysy napříč programovými rámci jsou všechny popsány v Tabulce č. 22. Existuje
významná integrující provazba především mezi opatřeními z programového rámce Operačního
programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, existují však i
významné vazby ve vztahu k programovému rámci Programu rozvoje venkova.
Mezi nejvýznamnější integrované vazby napříč programovými rámci, které jsou značeny
v tabulce číslem 22, jsou především tyto:
-

-

-

-

Opatření IROP II. Podpora sociálním podnikům má významnou vazbu na OPZ I.
Zaměstnanost, kdy podporuje a zvyšuje možnost zaměstnání cílové skupiny
Opatření IROP II. Podpora sociálním podnikům má významnou vazbu na OPZ III. Podpora
sociálního podnikání, kdy existuje přímá vazba mezi těmito opatřeními
Opatření IROP II. Podpora sociálním podnikům má významnou vazbu na OPZ IV. Sociální
služby a sociální začleňování, kdy kvalitní a potřebné sociální služby jsou potřebné pro
doplnění činnosti sociálních podniků
Opatření IROP III. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb má významnou vazbu na
OPZ IV. Sociální služby a sociální začleňování, kdy existuje přímá vazba mezi těmito
opatřeními
Opatření IROP IV. Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury má významnou
vazbu na OPZ I. Zaměstnanost, kdy další vzdělávání, získávání pracovních dovedností, atd.
zvyšuje možnosti zaměstnání
Fiche III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti má významnou
vazbu na OPZ I. Zaměstnanost, kdy Fiche III výrazně ovlivňuje zaměstnanost a podnikavost
v území, protože cílovou skupinou jsou krom zemědělců i mikropodniky a malé podniky

Existuje rovněž provázanost strategie mimo Akční plán, což lze odvodit z tabulky č. 25 Potenciální zdroje financování opatření MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Strategická část

S t r á n k a | 97
Tabulka č. 22 Integrované rysy napříč programovými rámci

Opatření/FICHE

IROP. IROP. IROP. IROP. OPZ.
I.
II.
III.
IV.
I.

IROP. I. Bezpečná doprava
1
IROP. II. Podpora sociálním podnikům
1
IROP. III. Zvyšování kvality a dostupnosti
1
2
sociálních služeb
IROP. IV. Zvyšování kvality a dostupnosti
1
1
vzdělávací infrastruktury
OPZ. I. Zaměstnanost
1
2
OPZ. II. Prorodinná opatření
1
1
OPZ. III. Podpora sociálního podnikání
1
2
OPZ. IV. Sociální služby a sociální
1
2
začleňování
FICHE I. Investice do zemědělských
0
0
podniků
FICHE II. Zpracování a uvádění na trh
1
0
zemědělských produktů
FICHE III. Podpora investic na založení
1
0
nebo rozvoj nezemědělské činnosti
FICHE IV. Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých
0
0
dodavatelských řetězců a místních trhů
FICHE V. Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
0
0
produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh
0 – žádná vazba, 1 – existující vazba, 2 – významná vazba

1
2

OPZ.
II.

OPZ.
III.

OPZ.
IV.

FICHE
I.

FICH
E II.

FICH
E III.

FICH
E IV.

FICHE
V.

Suma

1
1

1
2

1
1

1
2

1
2

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

9
11

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

9

2

1

1

1

0

0

0

0

0

8

2

2
1

2
1
2

0
0
0

1
0
1

2
1
1

1
0
0

1
0
0

17
9
12

0

0

0

0

0

11

2

2

2

1

7

1

2

1

11

2

1

11

1

5

1
1
1
1

2
1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

2

0

0

2

1

1

0

2

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

5
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2.9. Vazba na horizontální témata
Strategie a její specifické cíle, jakož i jednotlivá opatření/fiche definovaná v programových
rámcích mají spíše neutrální a občasný pozitivní vliv na plnění horizontálních témat. Místní akční
skupina má ve svých principech vepsán trvale udržitelný rozvoj, o nějž hodlá usilovat prostřednictvím
realizace definovaných specifických cílů a opatření/fichí. Vliv na udržitelný rozvoj, tak je v některých
specifických cílech a opatřeních/fichích pozitivní, spíše však neutrální.
Vliv strategie a její realizace má spíše neutrální vliv na rovnost mužů a žen, ačkoliv některé
specifické cíle a některá opatření programových rámců (např. OPZ. II. Prorodinná opatření) mají
pozitivní vliv na rovnost mužů a žen.
Strategie má neutrální až pozitivní vliv na plnění horizontálního tématu rovné příležitosti
a nediskriminace, zejména specifické cíle a opatření zabývající se sociální politikou a podporou
zaměstnanosti nejvíce ohrožených cílových skupin má pozitivní vliv na plnění tohoto horizontálního
tématu, neboť se snaží narovnat pracovní a životní příležitosti, jakož i eliminovat projevy
diskriminace.
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám se strategie zabývá např.
v podpoře výstavby cyklostezek, což povede ke zvýšení podílu cyklodopravy a snížení podílu emisí v
ovzduší (Programovém rámci IROP I. Bezpečná doprava). Také Programové rámce PRV přispívají ke
zmírňování změn klimatu podporou např. zkrácení dodavatelských řetězců, čímž se eliminuje podíl
dovozu potravin (FICHE IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů).
Ochrana životního prostředí je jedním z principů strategie a úzce souvisí s předchozím
horizontálním tématem, budou podporovány projekty chránící životní prostředí a projekty nemající
negativní vliv na životní prostředí.
Podpora inovačních projektů je jedním z hlavních principů strategie. Při realizaci projektů
budou podporovány novátorské, inovativní postupy k řešení definovaných problémů a potřeb,
podporována bude také implementace jinde již fungujících principů, metod či postupů.
Tabulky č. 23 a 24 znázorňují vliv specifických cílů Strategie, opatření a fichí
programových rámců na horizontální témata.
Strategie místní akční skupiny především usiluje o udržitelný rozvoj se snahou o plnění či
minimálně respektování horizontálních témat - rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost mužů a
žen.
V případě Programu rozvoje venkova je nutné dále respektovat specifická témata programu –
klima, inovace a životní prostředí.
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Tabulka č. 23 Vazba specifických cílů Strategie na horizontální témata
Horizontální témata
Specifické cíle Strategie

Evropská komise

Program rozvoje venkova
klima

inovace

životní
prostředí

POZ

NEU

POZ

NEU

NEU

POZ

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

NEU

POZ

NEU

POZ

POZ

POZ

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

POZ

NEU

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

D.2. Chci cítit bezpečí a jistotu

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

POZ

D.3. MAS jako partner v území

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

A.1. Chci zaměstnání, chci
zaměstnat
A.2. Chci rozvíjet firmu, chci založit
firmu
A.3. Chci inovovat, být
konkurenceschopný
A.4. Chci pomoci znevýhodněným –
sociální podnikání
A.5. Chci zhodnotit to, co tady
máme
B.1. Chci efektivní, moderní a
prospěšné zemědělství
B.2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a
bezpečný les
B.3. Chci chránit, zlepšovat životní
prostředí
C.1. Chci se učit moderně a
efektivně
C.2. Chci učit moderně a efektivně
C.3. Chci spolupracovat při
vzdělávání, zábavě a výchově
D.1. Chci žít kvalitně a aktivně

5
6

Rovnost
mužů a
žen

Rovné
příležitosti a
nediskriminace

Udržitelný
rozvoj

POZ5

POZ

NEU6

POZ - pozitivní
NEU - neutrální
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Tabulka č. 24 Vazba Opatření/Fiche Strategie na horizontální témata
Horizontální témata
Opatření/Fiche

IROP. I. Bezpečná doprava
IROP. II. Podpora sociálním
podnikům
IROP. III. Zvyšování kvality a
dostupnosti sociálních služeb
IROP. IV. Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávací
infrastruktury
OPZ. I. Zaměstnanost
OPZ. II. Prorodinná opatření
OPZ. III. Podpora sociálního
podnikání
OPZ. IV. Sociální služby a sociální
začleňování
FICHE I. Investice do zemědělských
podniků
FICHE II. Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
FICHE III. Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělské
činnosti
FICHE IV. Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních
trhů
FICHE V. Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

Evropská komise
Rovnost
mužů a
žen
NEU6

Rovné
příležitosti a
nediskriminace
NEU

Program rozvoje venkova
Udržitelný
rozvoj

klima

inovace

životní
prostředí

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ5

POZ

POZ

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

NEU

POZ

NEU

POZ
POZ

POZ
POZ

NEU
NEU

NEU
NEU

NEU
NEU

NEU
NEU

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

POZ

NEU

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ

POZ

NEU

NEU

NEU

POZ

POZ

POZ
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2.10. Zdroje financování opatření MAS
Tato podkapitola hledá možné financování realizace aktivit daných opatření Strategie nejen
prostřednictvím realizace programových rámců. Poskytuje přehled potenciálního financování aktivit
daných opatření pro žadatele a zájemce.
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Tabulka č. 25 Potenciální zdroje financování opatření MAS
Opatření
A. 1.1. Učím se hledat práci, učíme najít
práci
A. 1.2. Spolupracujeme, nabízíme práci
A. 1.3. Rodina – soulad práce s rodinou
A. 2.1. Podmínky startu a rozvoje

Evropské zdroje

Národní zdroje

OPZ,OPPIK,IROP

MPSV

OPZ

MPSV

OPZ, IROP

OPZ, OPPIK

A. 2.3. Potřebuji poradit, podpořit, pomoci

OPZ, OPPIK

A. 3.1. Podpora stávajících i nových MSP a
OSVČ
A. 3.2. Chci modernizovat
A. 3.3. Chci zavádět nové pracovní postupy
A. 4.1. Zakládáme sociální podnik
A. 4.2. Spolupracujeme
A. 4.3. Rozvíjíme sociální podnik
A. 5.1. Využíváme podmínky, hodnoty
krajiny a území
B. 1.1. Chci modernizovat technické
vybavení
B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci
B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být
prospěšný společnosti
B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co
nám les dává
B. 2.2. Chci les zdravý, čistý a prospěšný
všem

B. 2.3. Chci les bezpečný

IROP, OPPIK, PRV

C. 1.3. Učíme se všichni všechno
C. 2.1. Učím s kvalitní výbavou a zázemím
MMR

OPPIK,OPVVV
IROP, OPZ
IROP, OPZ
IROP, OPZ
MMR, MZe,MK,
MŠMT, MSK

PRV, OPŽP
MZe

PRV,OPŽP

pro

kvalitu

D. 1.6. Kvalitnější veřejná správa

D. 2.2. Regionem bezpečně a pohodlně

PRV

Národní zdroje
MZe, SFŽP
MZe, SFŽP

IROP, OPZ, OPVVV
IROP, OPVVV

MŠMT

IROP, OPVVV

MŠMT

IROP

MŠMT

OPVVV

D. 2.1. Bezpečné území

PRV

OPŽP, IROP, OPPIK,
PRV
OPŽP, IROP, OPPIK,
PRV

OPVVV
IROP
IROP
MMR, MSK
IROP

D. 1.3. Potřebné sociální služby v území
D. 1.4. Moderní zázemí
sociálních služeb
D. 1.5. Dostupné bydlení

PRV

PRV, OPŽ

C. 2.2. Učím nově s přehledem
C. 3.1. Zapojení všech aktérů z území pro
děti
C. 3.2. Diverzifikace školských zařízení
C. 3.3 Vzdělávání nejen pro děti
D. 1.1. Ať se nenudíme
D. 1.2. Ať se nám tady líbí

IROP, OPPIK, PRV

OPPIK

B. 3.1. Chci chránit a zlepšovat své životní
prostředí
B. 3.2. Subjekty reagující na klimatické
změny
C. 1.1. Připravujeme se jít do školy
C. 1.2. Učím se klíčovým kompetencím

OPZ

A. 2.2. Zvyšuji kvalitu zaměstnanců – lidské
zdroje

Evropské
zdroje

Opatření

MZe,MMR,MK,MSK,SFDI
MPSV, MSK

IROP, OPZ

MPSV, MSK

IROP

MMR

IROP

MMR

IROP, OPZ

MV

IROP

SFDI, MMR

MZe
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