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1

Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie

Definování vize objasňuje motivy zpracování strategie a její hlavní účel. Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vychází kromě jiného z ustanovení Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Strategie byla připravena jako ucelený dokument, který na základě územní analýzy definuje konkrétní
požadavky pro zajištění optimálního, integrovaného rozvoje řešeného území a na ně reaguje stanovením cílů strategie směřujících ke zlepšení situace v něm.
V následujících kapitolách jsou tak definovány strategické cíle v jednotlivých klíčových oblastech a jim
podřazené cíle specifické, ke kterým jsou přiřazena opatření včetně konkrétních aktivit, jejichž prostřednictvím dojde k postupnému plnění cílů strategie. Základní intervenční logika a hierarchie jednotlivých části strategie je znázorněna v následujícím schématu.
Realizace SCLLD jako celku směřuje zejména ke zlepšení situace v území a k naplnění vize jeho dlouhodobého rozvoje.
Obr. 1: Hierarchie strategie

Vize

Strategický
cíl

Klíčová
oblast

Specifický
cíl

Opatření

Aktivity

Indikátory

Vize strategie vychází z respektu a zohlednění horizontálních témat definovaných Evropskou komisí,
resp. formulovaných v dokumentech na evropské úrovni a dále ze základních principů realizace komunitně vedeného místního rozvoje, jež jsou uvedeny v následující tabulce.
Jedná se např. o princip udržitelnosti rozvoje území MAS, kam spadá i pro území podstatné zachování
kulturního a přírodního bohatství a další.
Tyto principy jsou při přípravě i realizaci SCLLD obecně přijaty všemi aktéry a respektovány při rozvoji
území MAS Stolové hory.
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Tab. 1: Přehled hlavních principů
Princip

Princip udržitelného rozvoje
území MAS

Rovné příležitosti

Princip transparentnosti

Princip partnerství

Princip spolupráce

2

Popis principu

Cílem je dlouhodobě vyrovnaný a udržitelný rozvoj území se
zohledněním tří základních pilířů rozvoje – ekonomického, sociálního a environmentálního.
Jak celková strategie, tak jednotlivé akce směřující k jejímu naplnění, budou zohledňovat vyvážený přístup v těchto oblastech.
Strategie je postavena na principu rovných příležitostí žen a
mužů a na nediskriminaci z hlediska jakýchkoli charakteristik
(vč. vyznání, národnosti atd.).
Nebudou podpořeny jakékoli záměry či akce, které by narušily
tento základní princip rozvoje území MAS.
Průhledné, veřejně přístupné a kontrolovatelné jednání aktérů vzbuzující důvěru.
Na tomto základě jsou zveřejňovány činnosti, zápisy z jednání
a další informace z činnosti MAS, ať již prostřednictvím webových stránek MAS nebo jinými kanály.
Dodržení principu transparentnosti je základním předpokladem důvěry veřejnosti a dalších subjektů ve fungování MAS,
jako významného aktéra a hybatele místního rozvoje, a
ochoty komunity podílet se na aktivitách v území.
Udržování a rozvoj místního partnerství tvořeného veřejným,
soukromým a neziskovým sektorem je základním stavebním
kamenem realizace integrovaného přístupů k rozvoji území
MAS.
Podpora a udržování spolupráce, výměna zkušeností na
úrovni obcí a dalších subjektů v území MAS, ale i spolupráce
navenek.
Významným rysem vážícím na integrovaný charakter strategie
je spolupráce aktérů územního rozvoje v MAS. Podpora realizace spolupráce jak uvnitř území MAS, tak navenek (vč. rozvoje mezinárodních vazeb a kooperací), má výrazný rozvojový
rozměr, včetně zvýšeného inovačního potenciálu představující zvláštní přidanou hodnotu pro rozvoj území MAS Stolové
hory.

Formulace vize rozvoje území

Rozvojová vize formuluje celkový rámec pro realizaci strategie a naznačuje směr, kterým se chce MAS
Stolové hory vydat v řešení rozvoje svého území. Vize byla definována na základě výstupů z analytické
části SCLLD, tzn. vychází ze socio-ekonomické analýzy, potažmo SWOT analýzy území a analýzy problémů a potřeb. Stejně tak byly respektovány zásadní výstupy z komunitního projednávání.
Jedná se o formulaci budoucího stavu, kterého bude dosaženo s přispěním realizace návrhové části
strategie. Vize je tak společná pro všechna řešená témata. Vize rozvoje území je vystavěna na několika
klíčových oblastech (viz další kapitola).
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VIZE ROZVOJEÚZEMÍ MASSTOLOVÉ HORY
Území MAS Stolové hory je příjemným místem pro život svých obyvatel, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dostatečně dostupnou
veřejnou infrastrukturou a službami, nabízející pracovní uplatnění, místem s
fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS disponuje.

3

Klíčové oblasti rozvoje území a hierarchie cílů

V návaznosti na stanovení vize jsou definovány 4 oblasti klíčové pro jeho udržitelný rozvoj:

Lidské zdroje
2. Hospodářský rozvoj
3. Infrastruktura a životní prostředí
4. Život v MAS
1.

Formulace klíčových oblastí vychází zejména z analytické části dokumentu a z procesu komunitního
projednání a participace aktérů v území.
Na úrovni klíčové oblasti je formulován strategický cíl, jemuž je přiřazen indikátor ukazující míru jeho
naplnění. Každá oblast je dále rozdělena do opatření a pro každé opatření jsou stanoveny realizační
(specifické) cíle, včetně indikátorů. Každá z aktivit, jimiž jsou opatření realizována, je přiřaditelná k alespoň jednomu indikátoru.
Návrhová část celé strategie, resp. její celková intervenční logika, je v souhrnném vyjádření uvedena
níž v tab. 5. Z ní jasně patrná jak hierarchie cílů (tj. rozpad strategických cílů na specifické, jejichž naplněním je u každé klíčové oblasti podmíněno dosahování cíle strategického), tak hierarchie věcného
obsahu strategie, tedy rozpad klíčových oblastí do jednotlivých opatření strategie, potažmo až na úroveň aktivit. Při stanovení indikátorů bylo využito Národního číselníku indikátorů (NČI) v aktuální verzi.
Klíčové oblasti jsou staveny tak, aby bezprostředně přispívaly k naplňování stanovené rozvojové vize a
jejich jednotlivých částí. Tabulka níže ukazuje sílu vazby jednotlivých částí formulované vize a klíčových
oblastí navržených k jejímu dosahování.
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Tab. 2: Vazba vize a klíčových oblastí
Území MAS Stolové hory je…
__________
Klíčová oblast

…příjemným
místem pro
život svých
obyvatel…

…respektujícím
své přírodní a
kulturní dědictví.

Územím s dostatečně dostupnou
veřejnou infrastrukturou a
službami…

…nabízející
pracovní
uplatnění, …

…místem s fungujícím podnikatelským prostředím,
využívajícím také
potenciál udržitelného CR…

Lidské zdroje

XX

X

XX

XX

X

Hospodářský
rozvoj

X

X

X

XXX

XXX

Infrastruktura
a životní prostředí

XXX

XXX

XXX

XX

X

Život v MAS

XXX

XX

XX

X

X

3.1

Lidské zdroje

Oblast lidských zdrojů je zaměřena zejména na posílení zaměstnanosti, začlenění sociálně vyloučených
obyvatel nebo osob sociálním vyloučením ohrožených a na oblast vzdělávání.
Mezi silné stránky území MAS patří nadprůměrná zaměstnanost ve srovnání s vyšším územními celky,
jako je okres Náchod, Královéhradecký kraj i ČR. Území MAS tedy má relativně lepší předpoklady pro
pracovní uplatnění obyvatel. Největší zaměstnanost v území, z pohledu statistiky, je v odvětví služeb –
terciéru (52 %), oproti hodnotám za Královéhradecký kraj (56 %) a ČR (61 %) se však jedná spíše
o nižší úroveň zaměstnanosti v této oblasti. Navíc je třeba dodat, že terciární sektor nejvíce dominoval
v největším sídle území MAS – v Náchodě (57 %). Pokud by tedy byla zaměstnanost hodnocena v obcích
MAS s vynecháním města Náchod, byla by struktura zaměstnaných dle odvětví následující – v priméru
4 %, v sekundéru 50 % a v terciéru 46 %. Na základě výše zjištěných údajů lze tedy MAS Stolové hory
ve srovnání se zbývajícím územím ČR charakterizovat jako průmyslovou oblast s významně nižším podílem osob zaměstnaných ve službách a s vyšším podílem zaměstnaných v průmyslu i zemědělství. Největším zaměstnavatelem je Oblastní nemocnice Náchod (velikostní kategorie od 1000 do 1499 zaměstnanců).
Osoby patřící do nejrizikovějších skupin ohledně zaměstnanosti jsou absolventi škol bez praxe, uchazeči se zdravotním postižením či omezením a lidé nad 50 let. Specifický problém vykazuje i obtížnější
zaměstnanost žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené.
I přesto, že území MAS aktuálně vykazuje spíše nadprůměrnou míru zaměstnanosti, pracovní příležitosti a poptávka na trhu práce neodpovídá plně nabídce pracovní síly v regionu. Z toho důvodu
je nezbytné ověřovat potřeby lokálních zaměstnavatelů tak, aby místní obyvatelé mohli přizpůsobit
svoji kvalifikaci těmto potřebám (vč. vzdělávacích kurzů, rekvalifikací apod.) a současně realizovat aktivity přinášející nová pracovní místa na lokální úrovni. Stejně tak je potřebné pro lepší orientaci
na trhu práce a podporu souladu nabídky a poptávky na trhu práce realizovat podpůrné aktivity pro
získání zaměstnání (vč. poradenství apod.).
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Největší zastoupení obyvatel sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených se nachází
na území města Náchoda, kde také leží evidované sociálně vyloučené lokality v území MAS (obdobné
charakteristiky mají i některé další lokality, např. v Polici n. Met.). Tyto lokality jsou typické koncentrací
sociálně problematické populace, vyšší koncentrací menšinové (Romské) populace a vysokým podílem
obyvatel závislých na sociálním systému. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb a vlastní realizace
těchto
služeb
směřuje
ke
zlepšení
jejich
vyhlídek
na
začlenění
do většinové společnosti a ke vstupu, udržení, či zlepšení jejich pozice na trhu práce.
Vzdělání je obecně v území MAS na relativně uspokojivé úrovni. Existuje zde poměrně pestrá nabídka
středoškolského vzdělávání (7 středních škol) a jedna vyšší odborná škola. Mateřské školy fungují takřka ve všech obcích MAS. Školy v území MAS (zejména ty venkovské) mají problémy se stavem budov
a vybavení, včetně potřeby přizpůsobení kapacit tam, kde je v souvislosti s migračními a obecně demografickými trendy aktuálně vyšší počet dětí příslušného věku. Je proto vhodné prostřednictvím správně
volených nástrojů strategie zabezpečit opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu.
Možnosti celoživotního vzdělávání jsou v území celkově nedostatečné, různé vzdělávací kurzy probíhají
spíše ve městech, proto by k rozvoji a zvýšení úrovně vzdělávání přispělo rozšíření možností celoživotního učení. Stejně tak ke zlepšení vzdělanosti dětí v území MAS a v dlouhodobém horizontu k jejich
vyšší uplatnitelnosti na trhu práce přispívá zájmové a neformální vzdělávání, se zaměřením
na vybrané činnosti, jež jsou v souladu s požadavky trhu práce a výhledem vývoje na tomto trhu (technické a přírodovědné obory a další).
Obr. 2: Klíčová oblast 1 - hierarchie cílů a opatření
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3.2

Hospodářský rozvoj

Území MAS vykazuje dlouhodobě spíše nadprůměrnou koncentraci ekonomických subjektů,
ve srovnání např. s celkovou situací v okrese Náchod. Je zde velmi významná tradice průmyslové výroby. V průmyslu pracovalo v roce 2011 bezmála 39 % ze všech zaměstnaných osob, což výrazně překračuje celorepublikový průměr. Největším průmyslovým zaměstnavatelem je dnes akciová společnost
Rubena, vyrábějící zejména technické pryže, mající pobočku v Náchodě a ve Velkém Poříčí. Poměrně
významný je také potravinářský průmysl (Pekárny a cukrárny Náchod a.s., PEJSKAR & spol., spol. s r.o.
– výroba masa a masných výrobků atd.), stejně jako odvětví zemědělského podnikání, který se profiluje
jako významný ekonomický segment s potenciálem zaměstnanosti na místní úrovni zejména v severní
venkovské části regionu MAS.
Plochy určené pro podnikání jsou v území k dispozici, nicméně se především jedná
o plochy již v minulosti k průmyslové výrobě využívané (často tzv. brownfields), které jsou v současné
době zanedbané a nevyužívané (např. areál bývalého závodu Tepna Náchod v samém centru města,
nebo areál bývalé mlékárny a areál bývalé drůbežárny v Polici nad Metují apod.) a jsou zátěží jak pro
obyvatelstvo, tak i pro životní prostředí. Proto by bylo vhodné tyto zanedbané a nevyužívané plochy
nahradit plochami produktivními, příp. plochami občanské vybavenosti.
Protože je území poměrně ekonomicky aktivní, je vhodné tuto aktivitu dále rozvíjet a podporovat, neboť vznik nových podniků a provozoven má pozitivní vliv i na trh práce a v neposlední řadě
i na udržení ekonomicky aktivního obyvatelstva v území. Je tedy potřeba zaměřit se na podporou začínajících podnikatelů, a to především na ekonomickou a poradenskou podporu, která by zvýšila pravděpodobnost úspěchu takového podnikatelského subjektu a usnadnila jeho vstup na trh.
Podnikatelské subjekty v území mají mnohdy nedostatečné vybavení a zastaralá zařízení s výraznou
energetickou spotřebou, včetně vyšší energetické náročnosti budov a na obnovu nemají dostatek finančních zdrojů. Je tedy potřeba investovat do stávajících provozů, a to jednak za účelem snížení jejich
energetické náročnosti a dále za účelem modernizace stávajícího vybavení a zařízení, směřující ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Zemědělské podnikání je přirozeně významným ekonomickým hybatelem zejména ve venkovských obcích MAS. Individuální soukromé zemědělství představuje v ekonomice území MAS poměrně
významný prvek z důvodu nadprůměrného počtu osob (178) obdělávajících zemědělskou půdu.
Poměrně velký význam zde má i ekologické zemědělství, které se v posledních letech dynamicky
rozvíjí. Jedním z nedostatků, jimž trpí další rozvoj zemědělství v území, je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. To vyplynulo jednoznačně zejména z jednání pracovních skupin, ale jedná se o obecnější
trend v celém zemědělském podnikání v ČR. Na tuto situaci je vhodné reagovat podporou dalšího vzdělávání v odvětví, s cílem zvýšení kvalifikace osob zaměstnaných v zemědělství a vytvoření dostatečné
nabídky odborníků v odvětví. Je také nezbytná výše zmiňovaná modernizace podniků, např. ve formě
investic do budov a infrastruktury. K výraznému zlepšení podmínek pro zemědělství by
pomohlo i zvýšení celkové stability krajiny, realizace vodohospodářských opatření či vhodná výsadba v
krajině apod.
Lesní pozemky zabírají přibližně jednu třetinu rozlohy MAS, což představuje nadprůměrný podíl
ve srovnání s ČR. Je zde i poměrně vysoký koeficient ekologické stability (2), který znamená, že se jedná
o krajinu přírodě blízkou s převahou ekologicky stabilních kultur, ovšem s výraznou převahou jehličnanů nad listnatými stromy. Lesnické podnikání, jež je také významných hospodářským odvětvím
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v MAS, potřebuje investice směřující jak přímo do lesů, tak také do lesnické infrastruktury (lesní cesty,
technologie apod.)
Pod hospodářský rozvoj patří i podoblast cestovního ruchu, která je v současné době nejvíce rozvinuta
na území Náchoda (státní zámek, pevnost Dobrošov jako NKP a další). Na zbylém území MAS je ovšem
také vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který není v současné době dostatečně využitý a by
bylo vhodné využít k přilákání dalších návštěvníků území. Celkově je potřeba zvýšit ochranu a využití
rozsáhlého přírodního a kulturního dědictví, které se v území nachází.

Obr. 3: Klíčová oblast 2 - hierarchie cílů a opatření
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3.3

Infrastruktura a životní prostředí

Jednu ze silných stránek MAS Stolové hory představuje hustá silniční síť mezi jednotlivými obcemi MAS,
která zabezpečuje spojení ostatních obcí s ORP Náchod. Významným bodem je hraniční
přechod Náchod – Běloves, určený i pro nákladní automobilovou dopravu. Obce, jako majitelé místních
komunikací, mají povinnost údržby těchto komunikací. Některé obce mají pod svou správou i poměrně
dlouhé úseky (např. Police n. Metují spravuje 72 km komunikací) a zajištění jejich dobrého technického
stavu bývá pro obce dosti náročné. Vzhledem k nedostatku financí na správu komunikací jsou mnohé
ve špatném stavu, je proto důležité tuto síť optimalizovat, zejména jejich rekonstrukcí, ale i výstavbou.
Komunikace vyšší třídy má ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic nebo krajská správa, která zajišťují
dle svých možností potřebný stav těchto komunikací. MAS by se měla soustředit v oblasti dopravní
infrastruktury zejména na technický stav místních komunikací.
Pro kvalitní život v území MAS je také významné zajištění bezpečnosti dopravy. Územím prochází několik regionálních a nadregionálních dopravních tahů, bezpečnost je však nutné zajistit
i na místních komunikacích, zejména v kolizních a úzkých místech. Z pohledu zajištění bezpečnosti
je nutností realizovat především taková opatření, která usnadní a zvýší bezpečnost pohybu
po dopravních komunikacích, včetně osob se sníženou schopností orientace a pohybu (bezbariérový
přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé apod.). Zvláštní zřetel je třeba věnovat také
snižování negativních vlivů dopravy jako jednoho z největších znečišťovatelů na životní prostředí MAS.
Jednou z cest, jak tohoto snížení dosáhnout, je realizace opatření ke zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy (především cyklodoprava a chůze), určených zejména pro místní obyvatele (pro cesty do škol,
zaměstnání, za službami apod.).
Vzhled a stav veřejného prostranství obcí je důležitý pro život obyvatel v MAS a má vliv i na celkovou
atraktivitu území a příliv dalších obyvatel do něj. Může tak dojít k příznivému ovlivnění demografické
struktury, a tím i ke zmírnění negativního trendu stárnutí populace, který je v území zřejmý. Zlepšením
stavu prostředí obcí dojde k rozšíření prostor pro trávení volného času. Je tedy důležité zajistit dostatek
prostor pro volnočasové a sportovní aktivity, které mají značný vliv na kvalitu života obyvatel v obcích.
V území MAS se vyskytuje také značné množství objektů, které nemají v současnosti žádné využití a
pro obce jsou spíše přítěží. Bylo by vhodné tyto objekty začít znovu využívat a vytvořit z nich např.
plochy k podnikání, komunitní centra apod.
Velkou část rozlohy MAS tvoří CHKO Broumovsko, která patří mezi velkoplošná chráněná území.
Vytváří tak předpoklady pro zachování stavu krajiny a zvyšuje atraktivnost bydlení v tomto místě
(ačkoliv pro některé, zejména podnikatelské aktivity, je jeho existence potenciální hrozbou).
Na některých místech území MAS, především v městských aglomeracích s koncentrací dopravy
i průmyslové výroby (Náchod, Hronov, Velké Poříčí), ale v zimních měsících i v menších obcích (jako
důsledek neekologického vytápění domácností), je zhoršená kvalita ovzduší. Je proto také důležité zaměřit se ve strategii rozvoje MAS i na tuto oblast, s cílem redukce zdrojů znečištění a snižování spotřeby
energií a tím i primárních zdrojů energie. Na poměrně dobré úrovni funguje v území systém odpadového hospodářství, nedochází zde k žádným výrazným problémům. Je pouze potřebné zaměřit se na
dobudování systémů tříděného sběru odpadu (pozitivní ekologické i ekonomické dopady pro území
MAS), ale i obecné sítě pro sběr odpadu, která zabezpečí dostatek míst, kam budou moci obyvatelé
ukládat odpad, a sníží tak výskyt černých skládek a jiných znečištění. Ty je potřebné v území opakovaně
odstraňovat, aby se zabránilo poškozování životního prostředí a snížení kvality krajiny. Zavést opatření
týkající se sběrné sítě v odpadovém hospodářství obcí je potřebné i v návaznosti na novelu zákona o
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odpadech (zákon č. 229/2014 Sb., v platném znění), která obcím od roku 2015 ukládá povinnost zajistit
sběrné nádoby na sběr tříděného bioodpadu a kovů minimálně vždy od dubna do konce října daného
roku.
Touto
novelou
vznikl
na
obce
tlak
v podobě
zajištění
dostatečného množství sběrných nádob na tento nově tříděný odpad.
Část území MAS se potýká s nedostatkem zeleně v krajině, typicky na území obcí Bukovice a Velkého
Poříčí, kde se nachází krajina s nejnižším podílem lesní půdy. Nedostatek zeleně je i v obci Česká Metuje, kde je nízká hodnota KES způsobena vysokým podílem orné půdy.
V území nejsou výrazné problémy s nedostatkem veřejné zeleně, je však třeba zajistit potřebnou péči
a obnovu. Životního prostředí se týká i technická infrastruktura obcí MAS, neboť v obcích zabezpečuje
kromě jiného i nakládání s vodou. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod je celkově území MAS
nadprůměrné, problémy se objevují lokálně, spíše u menších obcí, které nejsou odkanalizovány vyhovujícími stokovými systémy. Výstavba veřejné kanalizační sítě s napojením na ČOV, případně decentralizovaná řešení, jsou tak pro dotčené obce prioritou či rovnou nezbytností. V některých obcích, včetně
lokalit v Náchodě, se objevuje problém vyústění kanalizačních stok přímo do vodotečí bez ČOV. Z toho
vyplývá nutnost výstavby nebo rekonstrukce splaškové kanalizace a ČOV (z menších obcí se tento problém týká Bezděkova nad Metují, České Metuje, Stárkova, Suchého Dolu, Velkých Petrovic a Žďárek).
V Náchodě se pak jedná o okrajové městské části, kde se nachází několik kanalizačních stok, které jsou
volně vyústěny do vodních toků nebo volně na terén, tj. s neodpovídající úrovní čištění odpadních vod.
Důležitým rozvojovým faktorem zejména v menších obcích, ale i ve městech MAS, je zlepšený přístup
k informačním a komunikačním technologiím (vysokorychlostnímu internetu). Jeho nedostatek může
být jak překážkou ekonomického rozvoje, tak i snižovat kvalitu života obyvatel na venkově.
Obr. 4: Klíčová oblast 3 - hierarchie cílů a opatření
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3.4

Život v MAS Stolové hory

V MAS Stolové hory se odehrává bohatý spolkový život, a to jak v oblasti volnočasových aktivit, tak
v oblasti sportovních. Spolky jsou zejména ve venkovských obcích zásadním hybatelem společenského
a kulturního života a nositeli tradic. Ve všech obcích se nachází spolek dobrovolných hasičů
a značně rozšířená jsou i myslivecká sdružení. Obyvatelé mají zájem o účast ve volnočasových a sportovních organizacích, problémem však bývá nedostatečná infrastruktura těchto organizací, která
je mnohdy ve špatném technickém stavu nebo nedostatečně vybavena. Spolkům zpravidla chybí
finanční prostředky na jejich běžný provoz a pro jejich další rozvoj by bylo vhodné podpořit i jejich
vzájemnou spolupráci včetně spolupráce mezinárodní. Posílením činností místních spolků dojde také k
podpoře zachování kulturního dědictví v území.
Správa v území je představována zejména výkonem místní samosprávy, kterou vykonává 14 samosprávných obcí s různým statusem a rozsahem pověření. V území MAS se na koordinování rozvoje podílí také tři dobrovolné svazky obcí, které se zde nachází nebo do území zasahují, a to zejména podle
předmětu své činnosti. Na rozvoji území se podílí také samotná MAS Stolové hory.
V posledních letech se sice úroveň spolupráce a komunikace mezi obcemi a ostatními místními aktéry
z řad podnikatelských subjektů, neziskových subjektů, veřejnosti apod. zlepšuje, nicméně požadovaný
stav ještě nebyl zdaleka dosažen. Problémy v rámci komunikace a spolupráce jsou také způsobeny nedostatečným přístupem samospráv obcí k informačním a komunikačním technologiím.
Jako vhodný nástroj rozvoje kvality správy území MAS se jeví spolupráce jak mezi obcemi území, tak
spolupráce s okolními MAS, včetně šíření příkladů dobré praxe, činnosti spočívající v odborné přípravě,
budování kapacit atd. Vzhledem k blízkosti hranic je možné přejít i k mezinárodní spolupráci a šíření
příkladů dobré praxe. To samé se týká i podpory výkonu místní samosprávy z pohledu zvýšení informovanosti obyvatel o činnosti v obcích, zlepšení komunikace s podnikatelským sektorem, neziskovými
organizacemi apod. Na úrovni místní správy může vlivem realizace strategické části dojít také k zefektivnění chodu úřadů, k přípravě rozvojových a dalších dokumentů.
Významným nástrojem transparentního a předvídatelného rozvoje území jsou územní plány
a obdobná plánovací dokumentace, ale i strategické plánování. Především územním plánováním lze
ovlivnit podíl rozvojových ploch v obci a tím využití rozvojového potenciálu území. Nezbytné je tak zajištění nejen vlastní existence, ale i aktualizace územních plánů. Při územním plánování dochází k sladění zájmů samospráv, dotčených orgánů a také jednotlivých vlastníků nemovitostí a v širších souvislostech se vychází z Politiky územního rozvoje České republiky a ze závazné části „Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje“, které musí být při tvorbě strategie MAS respektovány. Klíčové pro
celkový rozvoj území je kvalitní a aktuální územně plánovací dokumentace na úrovni ORP, připravovaná obcí s rozšířenou působností, v jejímž území se MAS rozkládá.
Jednou z významných potřeb je také zajištění ploch pro bytovou výstavbu, která je klíčové pro příchod
nových obyvatel do území, ale i zajištění spokojenosti stávajících obyvatel v území. V této oblasti je
nutné také vyřešení vlastnických vztahů tak, aby bylo umožněno tyto plochy využívat. Jejich stávající
nedostatek, zejména v některých lokalitách MAS, je jednou z příčin nízkého podílu nové bytové i domovní výstavby.
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany
a jsou významným článkem plošného pokrytí IZS.SDH jsou jedním z hlavních pilířů, který zabezpečuje
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včasnou pomoc při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Technické a materiální vybavení SDH však mnohdy neodpovídá požadovaným
standardům (vybavení je zastaralé s vysokým rizikem poruchovosti), a to může mít negativní dopad na
bezpečnost a zdraví obyvatelstva v území MAS. Za účelem udržení adekvátní a požadované úrovně
požární ochrany v území je tedy potřebné dbát na materiální vybavení JSDH, resp. JPO působících
v území a tím tak zajistit ochranu a bezpečnost obyvatel nejen před požáry, ale i jinými mimořádnými
událostmi (např. nadměrné sněhové srážky apod.).
Obr. 5: Klíčová oblast 4 - hierarchie cílů a opatření
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4

Stanovení strategických a specifických (realizačních) cílů

Návrhová část celé strategie je vystavěna na formulaci strategických (dlouhodobých) cílů (viz tab. 3) a
navazujících specifických cílů (tab. 4), k jejichž sledovaní jsou zvoleny vhodné indikátory.
Naplnění specifických cílů vede k plnění cílů strategických, resp. k plnění dlouhodobé vize strategie.
Navržení klíčových oblastí, stejně jako formulace cílů, k jejichž dosahování realizace celé strategie směřuje, vychází ze zjištění analytické části a z komunitního projednávání.
Tab. 3: Strategické cíle a přiřazené strategické indikátory
Oblast
Strategický cíl

Strategický indikátor
Míra nezaměstnanosti v území MAS
(v %)
Počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách v MAS (počet)

1.

Lidské zdroje

Vytváření podmínek pro rozvoj a
využití lidských zdrojů v území
MAS

2.

Hospodářský
rozvoj

Zlepšení podmínek pro podnikání
v území MAS a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků

Počet podnikatelských subjektů
v MAS (počet)

Infrastruktura a
životní prostředí

Čistší a bezpečnější prostředí pro
život obyvatel MAS

Počet komunitně realizovaných řešení v oblasti životního prostředí a
rozvoje infrastruktury v obcích MAS
(počet)

Život v MAS Stolové hory

Kvalitní a transparentní správa
území MAS a vytvoření podmínek
pro kvalitní život obyvatel v něm

3.

4.

Počet činných spolků a obdobných
organizací v území MAS (počet)
Počet projektů změřených na zlepšení správy území MAS (počet)

Zavedené indikátory na úrovni cílů strategických i specifických jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4.
Klíčové pro plnění celé strategie a dosahování jejich cílů (potažmo i cílů operačních programů, z nichž
je realizace podstatné části strategie financována) jsou indikátory výsledku a výstupu, jež jsou uvedeny včetně výchozích a cílových hodnot v programových rámcích, viz akční plán, resp. též viz příloha
strategie (Finanční plán a indikátory).
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Tab. 4: Specifické cíle a přiřazené specifické indikátory
Opatření
Specifický cíl
1.1.
Zvýšení
zapojenosti
lokálních ak1.1. Vytváření podmínek pro
térů do řešení problémů nezaměstnarozvoj a využití lidských
zdrojů v území MAS
nosti na území MAS

Specifický indikátor
Počet zapojených místních aktérů

1.2. Sociální inkluze a sociální
služby

1.2 Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do řešení sociálního začleňování
na území MAS

Počet zapojených místních aktérů

1.3. Prorodinná opatření

1.3 Zvýšení flexibility na lokálním trhu
práce a vyšší využití místní pracovní síly

Počet uživatelů služeb směřujících
ke zvýšení flexibility na trhu práce

1.4. Infrastruktura sociálních
služeb

1.4 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v území MAS

Kapacita podpořených zařízení
sociálních služeb (osoby)

1.5. Vzdělávací infrastruktura

1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v území MAS

Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)

2.1. Nezemědělské podnikání
v území MAS
2.2. Lesnické podnikání
2.3. Zemědělské podnikání
2.4. Cestovní ruch

3.1. Dopravní infrastruktura

2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské podnikání a diverzifikaci ekonomických činností v území MAS
2.2. Zvýšení využití lesů v socioekonomickém rozvoji regionu MAS
2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání v území MAS
2.4 Využití existujícího bohatství regionu v udržitelném cestovním ruchu
3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS
dopravní infrastrukturou

Počet podpořených podniků
Počet podpořených podniků či držitelů lesů
Počet podniků se zvýšenou konkurenceschopností
Počet podpořených objektů cestovního ruchu
Délka nově vybudovaných či rekonstruovaných dopravních komunikací v území MAS (km)
Počet odstraněných úzkých či nebezpečných míst na komunikacích

3.2. Prostředí obcí

3.2 Zkvalitnění a revitalizace veřejného
prostoru v území MAS

3.3. Odpady a materiálové
toky

3.3 Snížení zátěže území MAS související s odpady

3.4. Technická infrastruktura

3.4. Zlepšení vybavenosti území technickou infrastrukturou

3.5. Čistota ovzduší

3.5. Snížení emisí znečišťujících látek

3.6. Opatření v krajině
4.1. Spolková a zájmová činnost v obcích MAS
4.2. Strategické řízení území
MAS
4.3. Výkon správy v obcích
MAS
4.4. Rozvojový potenciál
území

3.6. Posílení přirozených funkcí krajiny
v MAS
4.1. Zlepšení nabídky a kvality volnočasových a zájmových aktivit v obcích
MAS
4.2. Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje
4.3 Zlepšení správy v území MAS
4.4 Vyvážený a dlouhodobě udržitelný
rozvoj území MAS

Počet realizací ve veřejném prostoru
Počet zkvalitněných systémů pro
sběr, třídění a úpravu odpadů
Počet odstraněných a rekultivovaných skládek
Počet obyvatel se zlepšeným přístupem
ke kvalitní technické infrastruktuře

Počet objektů se sníženou emisí
znečišťujících látek
Počet lokalit s posílenými přirozenými funkcemi
Počet podpořených spolků a obdobných organizací v oblasti volného času, kultury a sportu
Počet realizovaných projektů a
aktivit s účastí MAS
Počet opatření směřujících ke
zlepšení správy v území MAS
Počet pořízených dokumentů
územního rozvoje
Počet nových rozvojových ploch
v území
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Obr. 6: Základní intervenční logika Strategie
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5

Návrhová část SCLLD – celková strategie rozvoje území MAS

Návrhová část celé strategie, resp. její celková intervenční logika je v souhrnném vyjádření uvedena níž v tab. 5. Z ní jasně patrná jak hierarchie cílů (tj. rozpad
strategických cílů na specifické, jejichž naplněním je u každé klíčové oblasti podmíněno dosahování cíle strategického), tak hierarchie věcného obsahu strategie, tedy rozpad klíčových oblastí do jednotlivých opatření strategie, potažmo až na úroveň aktivit.
Tab. 5: Návrhová část SCLLD
Klíčová
Strategický
Oblast

cíl

Opatření

Aktivity

A11 podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

1. Lidské
zdroje

1. Vytváření
podmínek
pro rozvoj a
využití lidských zdrojů
v území MAS

1.1

A12 podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni

Zaměstnanost

A13 vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání

Specifický

Specifický

cíl

indikátor

1.1. Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti na území MAS

Počet zapojených místních
aktérů

1.2 Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do řešení sociálního začleňování na
území MAS

Počet zapojených místních
aktérů

1.3 Zvýšení flexibility
na lokálním trhu
práce a vyšší využití
místní pracovní síly

Počet uživatelů služeb
směřujících ke
zvýšení flexibility na trhu
práce

A14 zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce
1.2
Sociální inkluze a sociální
služby
1.3

A21 podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
A22 vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů
v sociálně vyloučených lokalitách
A31 podpora vzniku, rozvoje a fungování dětských skupin

Prorodinná
A32 podpora doplňkových zařízení péče o děti
opatření
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Klíčová

Strategický

Oblast

cíl

Opatření

1.4
Infrastruktura sociálních služeb

Aktivity

A41 vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS
A42 podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS

Specifický

Specifický

cíl

indikátor

1.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti sociálních
služeb v území MAS

Kapacita podpořených zařízení sociálních
služeb

1.5 Zvýšení kvality a
dostupnosti vzdělávání v území MAS

Kapacita podporovaných
zařízení péče
o děti nebo
vzdělávacích
zařízení

2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské podnikání a diverzifikaci ekonomických činností v území
MAS

Počet podpořených podniků

2.2. Zvýšení využití
lesů v socioekonomickém rozvoji regionu MAS

Počet podpořených podniků či držitelů lesů

A51 podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a subjektů předškolního vzdělávání
1.5
Vzdělávací
infrastruktura

A52 podpora infrastruktury a vybavenosti základních škol
A53 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na reg. trhu práce)
A54 rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

2.1

2. Hospodářský rozvoj

2. Zlepšení
podmínek
pro podnikání v území
MAS a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků

Nezemědělské
podnikání
v území
MAS

2.2
Lesnické
podnikání

B11 podpora vzniku malých podniků a živností v nezemědělských činnostech (tradičních řemeslných oborech, zpracovatelských oborech, cest. ruchu ad.)
B12 diverzifikace podnikatelských aktivit na venkově směřující k nezemědělským činnostem
B13 zkvalitnění infrastruktury pro podnikání malých podniků a mikropodniků ve venkovských oblastech
B14 rekonstrukce existujících brownfields v území MAS a jejich přeměna na funkční podnikatelské objekty
B21 budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury směřující ke zvýšení kvality či hustoty lesních cest v území MAS
B22 investice ke zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesů
v území MAS (posílení jejich rekreační funkce)
B23 investice do lesnické techniky
B24 zakládání a rozvoj dřevozpracujících provozů
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Klíčová

Strategický

Oblast

cíl

Opatření

Aktivity

Specifický

Specifický

cíl

indikátor

B25 zavádění preventivních opatření v lesích (realizace opatření před
povodňovými situacemi, požáry a dalšími katastrofami)
2.3
Zemědělské podnikání

2.4
Cestovní
ruch

B31 investice v živočišné a rostlinné výrobě (vč. staveb, technologií a
mobilních strojů)
B32 rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
B33 podpora spolupráce subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
B41 podpora a propagace specifických forem cestovního ruchu (venkovské turistiky, agroturistiky apod.)
B42 rozvoj turistické infrastruktury v území MAS
B43 ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního a
bohatství území MAS, vč. jeho využití v cestovním ruchu

2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání v území MAS

Počet podniků se zvýšenou konkurenceschopností

2.4 Využití existujícího bohatství regionu v udržitelném
cestovním ruchu

Počet podpořených objektů cestovního ruchu

C11 výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

3.1
Dopravní
infrastruktura

C12 výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami
C 13 rozvoj ostatní infrastruktury pro cyklodopravu v území MAS (sloužící primárně pro rekreaci apod.)
C14 realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy
C15 opravy chodníků a tras pro pěší v obcích MAS
C16 výstavba a rekonstrukce místních komunikací a odstraňování bodových závad na nich
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3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS
dopravní infrastrukturou

Délka nově vybudovaných či
rekonstruovaných dopravních komunikací v území
MAS
Počet odstraněných úzkých
či nebezpečných míst na
komunikacích
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Klíčová

Strategický

Oblast

cíl

3.2 Prostředí obcí

3.
Infrastruktura
a
životní
prostředí

Opatření

3. Čistší a
bezpečnější
prostředí pro
život obyvatel MAS

Aktivity

C21 úprava, revitalizace a vybavení veřejných prostranství obcí
C22 budování a modernizace místních dětských hřišť a dalších prostor
pro trávení volného času a pro odpočinek
C23 výsadba a péče o veřejnou zeleň v obcích MAS
C24 nalezení nových funkcí pro nevyužité a chátrající nepodnikatelské
objekty v obcích

3.3 Odpady a materiálové
toky

C31 výstavba a modernizace systémů pro sběr, třídění a úpravu odpadů
C32 odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek
v území MAS
C33 osvětová činnost v oblasti nakládání s odpady (kampaně zaměřené
na domácnosti, podniky ad.)

3.4 Technická infrastruktura

C41 výstavba kanalizačních systémů a realizace opatření pro nakládání
s odpadními vodami z domácností (vč. výstavby a modernizace centrálních ČOV a domácích čistíren)
C42 podpora projektů pro zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím

3.5 Čistota
ovzduší

C51 snižování energetické náročnosti veřejných budov, budov k bydlení
a k podnikání
C52 náhrada neekologických zdrojů vytápění ve veřejných budovách a
budovách k bydlení a k podnikání

3.6 Opatření v krajině

C61 výsadba dřevin na nelesní půdě
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Specifický

Specifický

cíl

indikátor

3.2 Zkvalitnění a revitalizace veřejného
prostoru v území
MAS

3.3 Snížení zátěže
území MAS související s odpady

Počet realizací ve veřejném prostoru

Počet zkvalitněných systémů pro sběr,
třídění a
úpravu odpadů
Počet odstraněných a rekultivovaných
skládek

3.4. Zlepšení vybavenosti území technickou infrastrukturou

Počet obyvatel
se zlepšeným přístupem ke kvalitní technické infrastruktuře

3.5. Snížení emisí
znečišťujících látek

Počet objektů
se sníženou
emisí znečišťujících látek

3.6. Posílení přirozených funkcí krajiny v
MAS

Počet lokalit
s posílenými přirozenými funkcemi
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Klíčová

Strategický

Oblast

cíl

4. Život
v MAS Stolové hory

4. Kvalitní a
transparentní
správa území
MAS a vytvoření podmínek pro kvalitní život
obyvatel v
něm

Opatření

Aktivity

4.1 Spolková a zájmová činnost v obcích MAS

D11 podpora fungování spolků jako hybatelů veřejného života v obcích
MAS
D12 zachování a rozvoj zázemí pro činnost spolků, sportovních, kulturních a dalších volnočasových institucí
D13 podpora zachování tradic prostřednictvím činnosti spolků
D14 společné akce místních samospráv, spolků a dalších organizací ve
veřejném zájmu (kulturní a vzpomínkové akce, akce pro děti apod.)

4.2 Strategické řízení
území
MAS

D21 řízení strategie MAS (přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animační činnosti)
D22 spolupráce s okolními MAS ve vybraných oblastech (tradice, řemesla, regionální značky, cestovní ruch aj.)
D23 příprava a realizace projektů spolupráce s jinými MAS

Specifický

Specifický

cíl

indikátor

4.1. Zlepšení nabídky
a kvality volnočasových a zájmových aktivit v obcích MAS

Počet podpořených spolků a
obdobných organizací v oblasti volného
času, kultury a
sportu

4.2. Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje

Počet realizovaných projektů a aktivit
s účastí MAS

4.3 Zlepšení správy
v území MAS

Počet opatření směřujících ke zlepšení správy
v území MAS

D31 zavedení a zkvalitnění nástrojů a platforem komunikace místních
samospráv s obyvateli, podnikateli a NNO a zlepšení jejich informovanosti
4.3 Výkon
správy v
obcích
MAS

D32 zvyšování transparentnosti rozhodování na místní úrovni a zavádění participativních forem řízení ve veřejné správě
D33 optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků
D34 rozvoj a prohlubování spolupráce v rámci veřejného sektoru, spolupráce s neziskovými a dalšími subjekty v území, vč. mezinárodní spolupráce
D35 rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární
ochrany v obcích MAS jako základní složky IZS
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Klíčová

Strategický

Oblast

cíl

Opatření

Aktivity

Specifický

Specifický

cíl

indikátor

D41 pořízení územních plánů, regulačních plánů a dalších dokumentů
územního rozvoje
4.4 Rozvojový potenciál
území

D42 zajištění ploch využitelných ke stabilizaci a rozvoji území (pro bytovou výstavbu, případně podnikání či jiné aktivity) tam, kde je jejich nabídka nedostatečná

4.4 Vyvážený a dlouhodobě udržitelný
rozvoj území MAS

Pozn.: pro lepší orientaci v intervenční logice strategie je na úroveň aktivit zavedeno trojmístné označení:
-písemné označení A-D, odpovídající klíčovým oblastem 1-4, dále pak
- první číslice značící pořadí opatření v dané klíčové oblasti a
- druhá číslice označující pořadí aktivity v rámci opatření

Barevné podbarvení indikuje zařazení aktivity do některého z připravených programových rámců:
Aktivita financovatelná plně či částečně z PR OPZ

Aktivita financovatelná plně či částečně z PR/fichí PRV

Aktivita financovatelná plně či částečně z PR IROP

Aktivita financovatelná plně či částečně z PR OP ŽP
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Počet pořízených dokumentů územního rozvoje
Počet nových
rozvojových
ploch v území
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5.1

Indikativní popis aktivit

V tabulce výše, jež definuje návrhovou část Strategie, jsou uvedeny konkrétní typy aktivit, které budou
realizovány pro splnění stanovených realizačních (specifických) a strategických cílů celkové Strategie
MAS (SCLLD MAS Stolové hory). Tato kapitola poskytuje detailnější popis obsahu uvedených aktivit,
realizovaných v rámci jednotlivých opatření Strategie.
Popis zde uvedený je třeba chápat jako orientační s tím, že zejména aktivity realizované jako součást
programových rámců a tedy spolufinancované z ESI fondů, přispívající jak k cílům SCLLD, tak jednotlivých Operačních programů, budou specifikovány a konkretizovány v Programových rámcích, resp.
v konkrétních výzvách MAS.
1.1 Zaměstnanost
A11

Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

Tato aktivita má za cíl snížení lokální nezaměstnanosti a zlepšení spolupráce všech místních aktérů při
řešení místní zaměstnanosti, s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce, a to i
s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost. Cílovou skupinu aktivity představují zejména uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, ale i zaměstnanci mající potřebu změn
formy zaměstnání (např. zvýšení flexibility, částečné úvazky), stejně jako osoby s nedostatečnou či nevhodnou kvalifikací. Aktivita cílí i na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Výstupy aktivity budou spojeny se zprostředkováním zaměstnání, tvorbou nových či vyhrazených pracovních míst, nebo umístěním na uvolněná pracovní místa apod. Aktivita se bude na území MAS doplňovat
s obdobně zaměřenými aktivitami zajišťovanými např. Úřadem práce ČR.
A12

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni

Bude podporováno vytváření nových pracovních míst včetně flexibilních forem zaměstnání na místní
úrovni s cílem snížit nezaměstnanost v území. Cílovými skupinami pro tuto aktivitu budou zejména skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti nejvíce zaostává, tzn. mladé osoby, osoby v předdůchodovém
věku, nízkokvalifikované osoby, ženy a osoby se znevýhodněním apod.
A13

Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání

Aktivita se bude zaměřovat na zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikaci cílové skupiny, profesní vzdělávání a podporu umístění na uvolněná pracovní místa (případně též např. formou mzdových příspěvků).
Vzdělávání může být realizováno prostřednictvím standardní nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které
budou obohaceny o kurzy s obsahovým zaměřením na aktivity typické pro území MAS Stolové hory
např. kurzy v řemeslných dovednostech. Zájemcům o zaměstnání z cílové skupiny bude zároveň poskytnuto poradenství pro získání zaměstnání. Aktivita se bude na území MAS doplňovat s obdobně zaměřenými aktivitami zajišťovanými např. Úřadem práce ČR.
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A14

Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených a na trhu práce

Aktivita bude zaměřena na podporu nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny,
k nalezení zaměstnání a jeho udržení, na 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.). Dále se bude jednat o činnosti zaměřené na zvýšení orientace osob v
požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání, příprava k práci osob se zdravotním postižením, řízené poradenství ke
změně kvalifikace ambulantní či terénní formou, podpora získání či obnova pracovních návyků. Aktivity
mohou být doplněny o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství,
psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Cílovou skupinu budou tvořit zejména
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce
vzdáleny od trhu práce.
1.2 Sociální inkluze
A21

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

Aktivita bude naplňována prostřednictvím činností zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob
a služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, bude podporována komunitní sociální práce.
Z oblasti 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 se bude jednat např. o služby (indikativní výčet):
 Odborné sociální poradenství - např. občanské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností atd.;
v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; cílem služby
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace; bude podporována zejména cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na trhu práce
 Sociálně terapeutické dílny pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce; cílem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
 Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
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 Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; u
této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího poskytování
Aktivita se rovněž zaměřuje na činnosti směřující k realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na
pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
A22

Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

Aktivita zaměřující se na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách zohledňuje i kriminalitu a veřejný pořádek s využitím znalostí místního prostředí. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním),
které mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území MAS, konkrétně 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 (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní
programy pro mladé osoby 15+ apod.); cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, případně i pracovníci organizací.
 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu
do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj.
školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o
děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.).
1.3 Prorodinná opatření
A31

Podpora vzniku, rozvoje a fungování dětských skupin

Jedná se o aktivitu podporující slaďování profesního a rodinného života zaměřenou na vznik, transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, podporu živností volných a vázaných dle živnostenského zákona. Aktivita cílí na rodiče malých
dětí, kteří hledají uplatnění na trhu práce, avšak jejich děti z důvodu naplnění kapacity či z důvodu
nízkého věku nebyly přijaty do standardních zařízení předškolního vzdělávání (mateřské školy).
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A 32

Podpora doplňkových zařízení péče o děti

Jedná se opět o aktivitu prorodinných opatření, zejména o služby, které umožní cílové skupině (rodičům) sladění profesního a rodinného života. Také pomůže vytvořit prostředí, které je přátelské k rodině, a to prostřednictvím provázaných opatření, jako jsou vzdělávací a osvětové aktivity apod. Jedná
se o činnosti spojené s podporou zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních
forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních
prázdnin pro děti mladšího školního věku.
1.4 Infrastruktura sociálních služeb
A41

Vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS

Jedná se o veřejná víceúčelová, nekomerční zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem
realizace sociálních, vzdělávacích apod. aktivit, s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity
jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb (vč. sociální práce). Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro fungování
komunity.
A42

Podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS

Bude podporováno zařízení, vybavení a stavební úpravy objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb, dále obnova a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Aktivita řeší např. vybudování zázemí pro terénní služby, pořízení vybavení mobilních
týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci apod. Dále projekty cílí na zajištění zázemí pro ambulantní sociální služby. Aktivita se zaměřuje i vybrané pobytové formy směřující ke komunitnímu způsobu realizace sociálních služeb (setrvání v komunitě a ve vazbě s ní).
1.5 Vzdělávací infrastruktura
A51

Podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a subjektů předškolního vzdělávání

Aktivita se zaměřuje na řešení infrastruktury pro předškolní vzdělávání, tzn. podpora zařízení péče o
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních
a cenově dostupných zařízení péče o děti, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního
věku na trh práce. Aktivita počítá i s realizací opatření směřujícími k inkluzívnímu vzdělávání – potřebné
stavební úpravy, vybavení apod.
A52

Podpora infrastruktury a vybavenosti základních škol

Jedná se zejména o investiční aktivity škol v obcích MAS, směřující k posílení rozvoje žáků v klíčových
kompetencích jako je komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi apod. Aktivita počítá i s realizací opatření
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směřujícími k inkluzívnímu vzdělávání - potřebné stavební úpravy, vybavení apod. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce. Předmětem aktivity je i zvýšení vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
A53

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce)

Aktivita řeší investice do zkvalitnění kapacit (stavební úpravy a pořízení vybavení) pro účely dalšího
vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním a místním trhu práce. Aktivita cílí na rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce.
A54

Rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

V území MAS budou rozvíjeny kapacity (infrastruktura, vybavení) pro zvyšování kompetencí vhodných
pro budoucí zapojení dětí a mládeže na trh práce, a to formou zájmového a neformálního vzdělávání
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi.
2.1 Nezemědělské podnikání v území MAS
B11

Podpora vzniku malých podniků a živností v nezemědělských činnostech (tradičních řemeslných
oborech, zpracovatelských oborech, cestovním ruchu a dalších)

Podnikání ve venkovském prostředí bývá obecně znevýhodněno proti městskému. MAS bude cílit na
podporu rozvoje podnikatelských aktivit, které by v tomto prostředí vznikaly obtížně. Přestože není
tato podpora nijak oborově vyprofilována, bude směřována primárně do odvětví, pro jejichž rozvoj je
právě venkovské prostředí vhodné, jako jsou tradiční řemeslné obory, zpracovatelské obory zejména
pracující s typickými produkty venkova – např. sekundární zpracování dřeva a produkce konečných výrobků z něj apod., cestovní ruch (vč. zvláštních forem jako např. venkovské turistiky). Podpora v rámci
aktivity cílí na nově vznikající podniky a soustředí se na snížení rizik a zátěže vážících na založení a
rozběh nového podnikání v území MAS.
B12

Diverzifikace podnikatelských aktivit na venkově směřující k nezemědělským činnostem

Aktivita reaguje na potřebu podpory rozvoje podnikatelských aktivit, které sníží závislost místních ekonomik na zemědělských oborech. Diverzifikace hospodářských aktivit přispěje k větší stabilitě místních
ekonomik v MAS Stolové hory jak obecně, tak z hlediska zaměstnanosti (překonávání jak sezónních,
tak cyklických a nárazových výkyvů, jimž je zemědělské podnikání vystaveno apod.). To v konečném
důsledku přispěje i ke stabilizaci obyvatelstva venkova v území MAS Stolové hory. Diverzifikace, představovaná typicky také podporou rozvoje nezemědělských aktivit u zemědělských podnikatelů (vč.
např. podpory ubytovacích kapacit pro cestovní ruch vážících na venkovskou turistiku) zvyšuje naději
překonat výkyvy, najmout dodatečnou pracovní sílu na venkově a zvýšit celkovou prosperitu oblasti
MAS Stolové hory.
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B13

Zkvalitnění infrastruktury pro podnikání malých podniků a mikropodniků ve venkovských oblastech

Aktivita směřuje k podpoře budování infrastruktury a vybavení pro podnikání v nezemědělských oborech na venkově. Toto hmotné zázemí je předpokladem kvalitního poskytování služeb, stejně jako výroby konkurenceschopných produktů. S ohledem na potřebu zvýšení podílu ohrožené velikostní skupiny podniků, jimiž jsou ty nejmenší subjekty, se aktivita zaměřuje na tuto velikostní kategorii (tedy na
malé podniky do 49 zaměstnanců).
B14

Rekonstrukce existujících brownfields v území MAS a jejich přeměna na funkční podnikatelské objekty

Strategie se zaměřuje také na řešení problémů opuštěných podnikatelských objektů, ať již zemědělských nebo průmyslových, představujících zátěž pro území MAS – ať již z pohledu životního prostředí,
tak mnohdy jako překážky rozvoje podnikání v obci (např. tím, že zabírá místo jinak vhodné pro umístění podnikatelských aktivit). MAS bude aktivně podporovat řešení těchto problematických lokalit a
nalézání nových funkcí a využití. Součástí řešení může být i odstranění těchto nemovitostí, ať již částečné nebo kompletní, s cílem přípravy ploch pro nové hospodářské využití.
2.2 Lesnické podnikání
B21

Budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury směřující ke zvýšení kvality či hustoty lesních
cest v území MAS

Budou podporovány rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest (výstavba nových a rekonstrukce stávajících cest).
B22

Investice ke zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesů v území MAS (posílení jejich
rekreační funkce)

Budou iniciovány a podporovány investice směřující ke zvyšování environmentálních a společenských
(rekreačních) funkcí lesa. Konkrétně např. formou značení, výstavby a rekonstrukce stezek pro turisty,
výstavba herních, naučných a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, vč. informačních tabulí či základního mobiliáře (např. odpadkové koše). Podpora se bude zaměřovat na realizace na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000.
B23

Investice do lesnické techniky

Aktivita se zaměřuje na podporu podniků v lesním hospodářství a směřuje jak na aktivity přinášející
bezprostřední ekonomický užitek lesnickým podnikatelům v území MAS, tak na postupy a pořízení
technologií a strojů pro šetrnější hospodaření v lesích - např. omezujících poškození lesní půdy a porostů, dále techniky a technologií pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Aktivita cílí na podporu zajištění techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů v území MAS Stolové hory.
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B24

Zakládání a rozvoj dřevozpracujících provozů

Aktivita se zaměřuje na podporu podniků v oboru prvotního zpracování dřeva. Aktivita směřuje
zejména ke zvýšení vybavenosti těchto podniků stroji a technologiemi, zajišťujícími efektivní zpracování dřeva a celkově je zaměřena na modernizace dřevozpracujících provozů a tím zvyšování jejich
konkurenceschopnosti.
B25

Zavádění preventivních opatření v lesích (realizace opatření před povodňovými situacemi, požáry a dalšími katastrofami)

Jedná se spíše o doplňkovou aktivitu v rámci opatření. Umožňuje řešení preventivních opatření před
povodňovými situacemi a podporuje tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci této aktivity jsou podporovány projekty zvyšující retenci vody v lesní krajině (retenční
nádrže, opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží) a preventivní protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích (zkapacitnění a stabilizace koryt, zabezpečení břehů) či protierozní
opatření (hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh atd.)
2.3 Zemědělské podnikání
B31

Investice v živočišné a rostlinné výrobě (vč. staveb, technologií a mobilních strojů)

Podpora je zaměřena na zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podnikání v obcích MAS. Aktivita zahrnuje realizaci hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě – zemědělské
stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci; mobilní stroje pro
zemědělskou výrobu a další obdobná zařízení pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků vykonávajících svoji činnost v území MAS.
B32

Rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh

Aktivita je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, stejně jako při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o iniciaci projektů, které zavádějí nové nebo významně
zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené
užití.
B33

Podpora spolupráce subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

Aktivita je cílená na spolupráci subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Prostředkem vzniku KDŘ mohou být iniciační studie či podnikatelské plány,
vč. potřebného právního poradenství. K cílům aktivity vede i společná propagace KDŘ nebo místního
trhu či společné formy prodeje – v místní prodejně, ze dvora, přímý prodej spotřebiteli.
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2.4 Cestovní ruch
B41

Podpora a propagace specifických forem cestovního ruchu (venkovské turistiky, agroturistiky ad.)

Aktivita je zaměřena na cestovní ruch na území MAS Stolové hory, se zaměřením na jeho specifické
formy realizované ve venkovském prostředí, jako jsou např. venkovská turistika, agroturistika apod.
V rámci aktivity jsou přepokládány projekty, jejichž prostřednictvím bude dále využit potenciál, kterým
území disponuje. Realizovány by měly být aktivity udržitelného cestovního ruchu, kdy je eliminován
dopad na životní prostředí, resp. jsou činěna taková opatření, která tento dopad sníží.
B42

Rozvoj turistické infrastruktury v území MAS

Pro další využití potenciálu cestovního ruchu je třeba vytvořit materiální předpoklady. Strategie předpokládá rozvoj zázemí pro realizaci služeb souvisejících s cestovním ruchem jako odvětvím, pro něž má
území MAS Stolové hory obecně velmi výhodné předpoklady. Od stravovacích a ubytovacích kapacit,
přes infrastrukturu komerčních služeb souvisejících s nabídkou cestovního ruchu v území po veřejně
přístupnou infrastrukturu umožňující poznání existujícího přírodního a kulturního bohatství regionu
(turistické trasy a přístupové cesty, naučné stezky ad.).
B43

Ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního bohatství území MAS, vč. jeho
využití v cestovním ruchu

Aktivita je zaměřena na revitalizace, zatraktivnění a propagaci památek, ale i dalších elementů přírodního a kulturního a bohatství v území MAS a to vč. opatření směřujících k jejich vyššímu využití v odvětví cestovního ruchu. Aktivita bude zčásti realizována prostřednictvím PR IROP (pouze revitalizaci
národních kulturních památek, resp. památek na indikativním seznamu NKP). Na území MAS spadají
pod uvedené kategorie památek tři objekty: pevnostní systém Dobrošov, státní zámek Náchod, kostel
Sv. Prokopa v Bezděkově n. Met.
3.1 Dopravní infrastruktura
C11

Výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

V rámci aktivity budou podporovány výstavby, rekonstrukce a modernizace stezek pro cyklisty nebo
stezek pro cyklisty a chodce v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava.
C12

Výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

V rámci aktivity budou podporovány rekonstrukce, výstavby a modernizace jízdních pruhů pro cyklisty
nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, dále
piktogramové koridory pro cyklisty nebo vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a jízdní kola.
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C 13

Rozvoj ostatní infrastruktury pro cyklodopravu v území MAS (sloužící primárně pro rekreaci
apod.)

Aktivita řeší rozvoj cyklodopravy, která neslouží primárně jako prostředek pro dopravu do zaměstnání,
do školy a za službami. Jedná se typicky o cyklostezky a cyklotrasy v extravilánu obcí, v oblastech cenných krajinářsky či z pohledu cestovního ruchu apod., projektované a budované s cílem rozvoje infrastruktury pro rekreaci a poznání území MAS (návštěvnická infrastruktura).
C14

Realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy

Aktivita je zaměřena na opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy, jedná se o: rekonstrukce,
modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení; rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné
hromadné dopravy; rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Zároveň je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např.
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření
pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně).
C15

Opravy chodníků a tras pro pěší v obcích MAS

Aktivita je zaměřena zejména na opravy a prostou obnovu chodníků a tras pro pěší, bez zásadnějších
změn vlastností a parametrů komunikace. Tato aktivita bude obvykle realizována jednotlivými obcemi
obcí a povede zejména ke zvýšení komfortu obyvatel, případně ke zpřístupnění obtížněji přístupných
míst v obcích a celkově ke zvýšení jejich spokojenosti se životem v území MAS.
C16

Výstavba a rekonstrukce místních komunikací a odstraňování bodových závad na nich

V rámci aktivity se předpokládá výstavba a rekonstrukce místních komunikací, tedy komunikací ve
vlastnictví a správě místních samospráv, a dále odstraňování bodových závad na místních komunikacích, jako jsou např. křižovatky včetně okružních, mosty a podjezdy, rozšiřování komunikací ad.
3.2 Prostředí obcí
C21

Úprava, revitalizace a vybavení veřejných prostranství obcí

Aktivita bude realizována konkrétními záměry jednotlivých subjektů v MAS, zejména obcí. Je řešena
úprava a revitalizace veřejných prostranství. Předmětem aktivit je i navrácení původních funkcí těm
částem obcí, které je v minulosti ztratily, např. původních funkcí center obcí (náměstí, návsi apod.).
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C22

Budování a modernizace místních dětských hřišť a dalších prostor pro trávení volného času a
pro odpočinek

Aktivita je zaměřena na budování a modernizaci prostor pro trávení volného času, např. se jedná o dětská hřiště, relaxační zóny a další prostranství v obcích přispívající ke kvalitnímu a bezpečnému trávení
volného času přímo v obci bez nutnosti vyjíždět do měst ať již v území MAS či mimo území MAS Stolové
hory.
C 23

Výsadba a péče o veřejnou zeleň v obcích MAS

Zeleň má v prostředí obcí a celkově ve venkovské, ale i městské krajině zcela nezastupitelný význam
a je třeba její neustálá údržba, obměna, revitalizace. V území MAS, zejména v intravilánu obcí, bude
realizována výsadba veřejné zeleně. Stejně tak bude zajištěno její pravidelné udržování, evidence
(pasportizace), optimalizace a ozdravení.
C 24

Nalezení nových funkcí pro nevyužité a chátrající nepodnikatelské objekty v obcích

Jedná se o řešení existence a dalšího využití opuštěných a chátrajících objektů v obcích MAS. Objekty,
jež postupně ztratily své funkce a využití, budou postupně revitalizovány a bude jim nalezena funkce
jiná, udržitelná. Může se jednat např. o objekty starých škol, hostinců, kulturních domů apod., které
přestaly být využívány a chátrají, navíc mnohdy se nacházejí v centrech obcí a devastují celkový veřejný
prostor. Jim bude nalézána nová funkce, ať již v podobě občanské vybavenosti či jiné funkce vč. smíšených (podnikatelské a občanská vybavenost apod.). V krajním případě lze zvažovat odstranění a revitalizaci prostoru v místě odstraněného objektu a v jeho okolí.
3.3 Odpady a materiálové toky
C31

Výstavba a modernizace systémů pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Aktivita řeší oblast odpadového hospodářství, konkrétně se jedná o výstavbu a modernizace systémů
pro sběr, třídění a úpravu odpadů, ale i materiálové a energetické využití odpadů. Bude podporováno
také další třídění a úprava odpadů.
C32

Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek a zátěží v území MAS

Nelegální skládky zatěžují životní prostředí na území MAS, je proto důležité tyto skládky odstranit nebo
je vhodným způsobem rekultivovat. Bude snahou řešit nepovolené skládky v území, ale i rekultivovat
staré skládky a zátěže.
C33

Osvětová činnost v oblasti nakládání s odpady (kampaně zaměřené na domácnosti, podniky
ad.)

Tato aktivita vede ke zvýšení osvěty v oblasti odpadového hospodářství, která bude mít pozitivní vliv
na separaci odpadů, využívání odpadů apod. Aktivita je zaměřena jak na obyvatelstvo MAS, tak na
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podnikatelské subjekty působící v území a další dotčené skupiny (jedná se vedle komunálního i o průmyslové a stavební odpady, nebezpečné odpady včetně zdravotnických apod.). Další posílení a zefektivnění odpadového hospodářství v území MAS sleduje primárně ekologické cíle, sekundárně však i cíle
ekonomické (úspory nákladů municipalit souvisejících s odpady).
3.4 Technická infrastruktura
C41

Výstavba kanalizačních systémů a realizace opatření pro nakládání s odpadními vodami z domácností (vč. výstavby a modernizace centrálních ČOV a domácích čistíren)

Bude podporována iniciace řešení nakládání s odpadními vodami na území MAS tam, kde toto nakládání neodpovídá požadavkům platné legislativy. Bude řešeno zejména dobudování kanalizačních systémů a realizace opatření pro nakládání s odpadními vodami z domácností (vč. výstavby a modernizace
centrálních ČOV a domácích čistíren), prostřednictvím zejména obcí MAS.
C42

Podpora projektů pro zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím

Aktivita podporuje záměry pro zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím s cílem
zpřístupnění zejména vysokorychlostního internetu co nejširší skupině obyvatel v obcích MAS.
3.5 Čistota ovzduší
C51

Snižování energetické náročnosti veřejných budov, budov k bydlení a k podnikání

Aktivita je zaměřena na snížení konečné spotřeby energií při provozu budov všech typů nacházejících
se na území MAS. Z vlastních zdrojů nebo s využitím různých existujících dotačních nástrojů (nikoli PR
OP ŽP) budou jak soukromí majitelé objektů pro bydlení, tak i podnikatelé a veřejná sféra realizovat
zateplení všech typů konstrukcí či výměnu výplní otvorů. Do aktivity spadá i výstavba v energeticky
úsporných standardech či instalace zpětného využití tepla apod.
C52

Náhrada neekologických zdrojů vytápění ve veřejných budovách a budovách k bydlení a k podnikání

Aktivita je zaměřena na náhradu neekologických zdrojů vytápění ve veřejných budovách a budovách
k bydlení a k podnikání. Žádoucí je zejména náhrada fosilních paliv za obnovitelné zdroje energie, případně vysoce účinné zdroje využívající méně zatěžující fosilní zdroje (zemní plyn).
3.6. Opatření v krajině
C61

Výsadba dřevin na nelesní půdě

Jedná se obvykle o aktivitu s potřebou komplexního přístupu v uceleném území, která je složitá na
řešení vlastnických vztahů a jež vyžaduje koordinaci se znalostí místních podmínek a potřeb. V rámci
aktivity bude realizována výsadba dřevin na nelesní půdě (solitérní, liniové a skupinové výsadby). Aktivita je za splnění podmínek OP ŽP podporovatelná částečně či plně z PR OP ŽP.
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4.1 Spolková a zájmová činnost v obcích MAS
D11

Podpora fungování spolků jako hybatelů veřejného života v obcích MAS

Bude realizována podpora spolupráce existujících spolků a podpora jejich činnosti. Zvláštní pozornost
bude věnována aktivitám k zachování, resp. rozšiřování členské základny spolků. Bude realizována podpora zvyšování informovanosti o činnosti existujících spolků, čím dojde ke zvýšení povědomí obyvatel
o spolcích působících v území a dalšímu zlepší prostředí pro jejich působení v obcích MAS.
D12

Zachování a rozvoj zázemí pro činnost spolků, sportovních, kulturních a dalších volnočasových
institucí

Dostupnost a kvalita zázemí pro činnost spolků a obdobných institucí v území má velký vliv na jejich
činnost a další rozvoj, včetně členské základny. Podpora budování a zkvalitňování zázemí je významná
pro zachování a rozšiřování činnosti spolků jako významného elementu tradičního života zejména ve
venkovském prostředí. MAS bude podporovat obce, resp. spolky, sportovní a kulturní instituce na svém
území při zajišťování financování rozvoje jejich zázemí.
D13

Podpora zachování tradic prostřednictvím činnosti spolků

Spolky jsou typickým nositelem tradic jako jakéhosi místního nehmotného kulturního dědictví. Z toho
důvodu je třeba věnovat pozornost i zdroje zachování tradic a podporovat jejich nositele.
D14

Společné akce místních samospráv, spolků a dalších organizací ve veřejném zájmu (kulturní a
vzpomínkové akce, akce pro děti apod.)

Podpora aktivity zaměřujících se na společné akce místních samospráv a spolků (či dalších organizací)
ve veřejném zájmu (kulturní a vzpomínkové akce, akce pro děti apod.), je důležitá pro další rozvoj
území, komunity a celkové sounáležitosti osob a subjektů.
4.2 Strategické řízení území MAS
D21

Řízení strategie MAS (přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animační činnosti)

Budou podporovány přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD. Provozní činnosti se týkají aktivit spojených s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů,
monitoring a evaluace realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS.
Pod animační činnost spadají aktivity nad rámec povinných činností, které MAS realizuje pro lepší naplňování strategie (podpora partnerství, spolupráci a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, o animaci školských zařízení na území MAS ad.).
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D22

Spolupráce s okolními MAS ve vybraných oblastech (tradice, řemesla, regionální značky, cestovní ruch aj.)

Budou podporovány projekty spolupráce MAS Stolové hory s okolními MAS. V rámci aktivity budou
realizovány zejména neinvestiční akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové apod.) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD, jako jsou cestovní ruch, tradiční řemesla a místní výrobky a
lokální značky či podobné aktivity, v nichž je možno realizovat potenciál spolupráce na místní úrovni.
D23

Příprava a realizace projektů spolupráce s jinými MAS

Prostřednictvím aktivity budou realizovány projekty, včetně investičních, kdy budou uskutečněny realizace týkající se zajištění odbytu místní produkce, včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,
investice související se vzdělávacími aktivitami či investice do informačních a turistických center, kdy
výstupy projektů budou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Z neinvestičních projektů
spolupráce je aktivita zaměřena na akce typu pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů dobré praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).
4.3 Výkon správy v obcích MAS
D31

Zavedení a zkvalitnění nástrojů a platforem komunikace místních samospráv s obyvateli, podnikateli a NNO a zlepšení jejich informovanosti

Aktivita je zaměřena na posílení otevřené a transparentní komunikace místních samospráv s obyvateli,
podnikateli a NNO na svém území a zlepšení jejich informovanosti o činnosti obce, úřadu, o aktivitách
plánovaných ze strany veřejného sektoru apod.
D32

Zvyšování transparentnosti rozhodování na místní úrovni a zavádění participativních forem řízení ve veřejné správě

Zavádění principů otevřeného úřadu a nástrojů většího zapojení veřejnosti do správy veřejných záležitostí (aplikace principů Místní agendy 21 apod.).
D33

Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávních celků

Aktivita má pozitivní vliv na zvýšení efektivnosti chodu úřadů a územních samosprávních celků prostřednictvím činností specifických pro daný úřad či územní samosprávný celek.
D34

Rozvoj a prohlubování spolupráce v rámci veřejného sektoru, spolupráce s neziskovými a dalšími subjekty v území, vč. mezinárodní spolupráce

Aktivita je zaměřena na prohlubování a rozvoj spolupráce v rámci veřejného sektoru, spolupráce s neziskovým a dalšími subjekty v území, vč. mezinárodní spolupráce a povede k upevnění vazeb mezi různými subjekty.
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D35

Rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární ochrany v obcích MAS jako základní složky IZS

Aktivita je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování následků vybraných rizik (nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností
spojených s extrémním suchem). Do aktivity spadají také stavební úpravy objektu HZ, případně v odůvodněných případech stavba nového objektu, a dále pořízení potřebného vybavení či technologií. Aktivita je částečně financovatelná z PR IROP, při splnění podmínek PR (vymezení obsahu aktivity, kategorie JPO apod.)
4.4 Rozvojový potenciál území
D41

Aktualizace či pořízení územních plánů, regulačních plánů a dalších dokumentů územního rozvoje

Aktivita cílí na činnosti v oblasti územního plánování a reaguje na stav, kdy ne všechny obce MAS mají
územní plán takový, jaký by byl optimálním podkladem pro stávající rozvojové potřeby a výzvy území
MAS. Vedle územních plánů obcí bude podpora směřována do pořízení dalších dokumentů územního
rozvoje, vč. dokumentů překračující hranice katastru jednotlivých obcí MAS.
D42

Zajištění ploch využitelných ke stabilizaci a rozvoji území (pro bytovou výstavbu, případně podnikání či jiné aktivity) tam, kde je jejich nabídka nedostatečná

Aktivita směřuje k podpoře záměrů cílících na zajištění ploch využitelných k rozvoji území (pro bytovou
výstavbu, případně podnikání či jiné aktivity) tam, kde je jejich nabídka nedostatečná, a to ve všech
fázích – nalézání vhodných ploch, vypořádání vztahů, zajištění souladu s ÚPD, případně jejich zainvestování apod.
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6

Hierarchie a významnost cílů

Cíle strategie včetně hierarchického znázornění a strategických a specifických indikátorů byly zcela logicky uvedeny již na začátku strategické části, a to v kapitolách 3 a 4.
Strategické cíle vycházejí přímo z vize a lze konstatovat, že všechny mají stejnou důležitost a významnost pro naplnění strategie jako celku. Strategické cíle jsou nejvyšší cíle MAS a jsou dostatečně vyvážené. Byly stanoveny 4 strategické cíle a v rámci každého z nich byly stanoveny cíle specifické (realizační), na které navazují konkrétní opatření a aktivity. Každý ze specifických cílů lze považovat za dílčí
prioritu rozvoje území MAS.
Priority byly stanoveny na základě zjištěných potřeb v zájmovém území, které vyplynuly z analytické
části, dotazníkového průzkumu, veřejných projednání a na základě zjištění ustanovených pracovních
skupin. Priority rozvoje území tedy korespondují s klíčovými oblastmi (Lidské zdroje, Hospodářský rozvoj, Infrastruktura a životní prostředí, Život v MAS Stolové hory), v rámci kterých byly cíle stanoveny.
Specifické cíle konkretizují cíle strategické, jsou měřitelné a při vhodné implementaci strategie i dosažitelné.
S využitím analytických vstupů, ale zejména na základě zjištění ze strany veřejnosti a klíčových místních
aktérů byla sestavena následující tabulka významnosti specifických cílů. Ta vychází zejména z výsledků
dotazníkových šetření jednak pro veřejnost a jednak pro místní aktéry – podnikatelské subjekty, starosty obcí, příspěvkové organizace a neziskové organizace.
Hodnocení důležitosti a významnosti specifických cílů (resp. priorit) se přinejmenším zčásti lišilo dle
dotazované skupiny, kdy veřejnost (obyvatelé obcí MAS) vnímá priority rozvoje trochu odlišně od klíčových místních aktérů. Níže uvedená tabulka přináší pohled obou skupin.
Společně je jako stěžejní problém vnímána oblast zaměstnanosti, pracovních příležitostí a podnikatelského prostředí. V určitých oblastech se naopak pohled obou skupin liší, např. pro veřejnost jsou
velmi významnou oblastí rozvoje volnočasové a zájmové aktivity, pro místní aktéry se naopak jedná o
oblast technické infrastruktury či sociální inkluzi nebo význam MAS jako hybatele místního rozvoje.
Významnost dílčích priorit byla ohodnocena na třípásmové škále – spíše málo významná, významná a
rozhodně významná.
Tab. 6 Tabulka významnosti nastavených specifických cílů strategie

Veřejnost

Klíčoví místní aktéři

Specifický cíl / opatření
Spíše málo
významné

1.1. Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti na území
MAS
Opatření 1.1 Zaměstnanost
1.2 Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do
řešení sociálního začleňování na území MAS
Opatření 1.2 Sociální inkluze a sociální služby
1.3 Zvýšení flexibility na lokálním trhu práce
a vyšší využití místní pracovní síly
Opatření 1.3 Prorodinná opatření

Významné

Rozhodně

Spíše málo

významné

významné

x

x

Významné

Rozhodně
významné

x

x
x

x
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Veřejnost

Klíčoví místní aktéři

Specifický cíl / opatření
Spíše málo
významné

1.4 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních
služeb v území MAS
Opatření 1.4 Infrastruktura sociálních služeb
1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v území MAS
Opatření 1.5 Vzdělávací infrastruktura
2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské
podnikání a diverzifikaci ekonomických činností v území MAS
Opatření 2.1 Nezemědělské podnikání
v území MAS
2.2. Zvýšení využití lesů v socioekonomickém
rozvoji regionu MAS
Opatření 2.2 Lesnické podnikání
2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání v území MAS
Opatření 2.3 Zemědělské podnikání
2.4 Využití existujícího bohatství regionu
v udržitelném cestovním ruchu
Opatření 2.4 Cestovní ruch
3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS dopravní infrastrukturou
Opatření 3.1 Dopravní infrastruktura
3.2 Zkvalitnění a revitalizace veřejného prostoru v území MAS
Opatření 3.2 Prostředí obcí
3.3 Snížení zátěže území MAS související
s odpady
Opatření 3.3 Odpady a materiálové toky
3.4. Zlepšení vybavenosti území technickou
infrastrukturou
Opatření 3.4 Technická infrastruktura
3.5. Snížení emisí znečišťujících látek
Opatření 3.5 Čistota ovzduší
3.6. Posílení přirozených funkcí krajiny v MAS
Opatření 3.6 Opatření v krajině
4.1. Zlepšení nabídky a kvality volnočasových
a zájmových aktivit v obcích MAS
Opatření 4.1 Spolková a zájmová činnost
v obcích MAS
4.2. Posilování významu MAS jako hybatele
místního rozvoje
Opatření 4.2 Strategické řízení MAS
4.3 Zlepšení správy v území MAS
Opatření 4.3 Výkon správy v území MAS
4.4 Vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj
území MAS
Opatření 4.4 Rozvojový potenciál území
Zdroj: vlastní zpracování

Významné

Rozhodně

Spíše málo

významné

významné

Významné

Rozhodně
významné

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Specifické cíle jsou měřitelné a jsou na ně navázány specifické indikátory – konkrétně viz kapitola 4
strategické části.
Podrobně je systém indikátorů výsledku a výstupu, vč. výchozích a cílových hodnot, zpracován v části
Akční plán, konkrétně v popisu jednotlivých programových rámců (OP Z, IROP, PRV a OP ŽP).
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7

Integrační rysy strategie

Integrační prvky stanovují oblasti a aktivity zajišťující sjednocující, spojující a slučující charakter předpokládaných aktivit realizovaných v území MAS. Strategie v návrhové části integruje dílčí specifické cíle
a plánované aktivity jsou stanoveny tak, aby byly propojovány a koordinovány jako soudržný celek pro
území MAS Stolové hory. Integrovaný charakter projektů se provazuje celým implementačním procesem (vyhlášení výzev, výběr projektů a jejich realizace atd.). Integrovanost bude ve Strategii zajištěna
na následujících úrovních:

A.

A.

na úrovni projektů a specifických cílů strategie

B.

na úrovni ESI fondů a na úrovni institucí.
Integrovanost na úrovni projektů a specifických cílů

Na integrovanost na úrovni projektů a specifických cílů strategie lze pohlížet ze tří hlavních hledisek –
věcného, časového a územního. Níže jsou uvedeny konkrétní příklady integrace, které lze v rámci realizace SCLLD očekávat:
Hledisko časové – jedná se např. o situaci, kdy díky opatření 1.5 Vzdělávací infrastruktura
(SC 1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v území MAS) dojde k rekonstrukci stávajících prostor
školy v určité obci (aktivita A52). Následně pak tato škola poskytne nově zrekonstruované prostory
k užívání místnímu spolku v době mimo školní výuku, který bude poskytovat místním dětem volnočasové a zájmové aktivity (SC 4.1. Zlepšení nabídky a kvality volnočasových a zájmových aktivit v obcích
MAS, opatření 4.1. Spolková a zájmová činnost v obcích MAS) – viz aktivita A32, popř. budou tyto prostory poskytnuty v rámci SC 1.3 Zvýšení flexibility na lokálním trhu práce a vyšší využití místní pracovní
síly, opatření 1.3. Prorodinná opatření (viz aktivita A 32 kdy budou podporovány činnosti, které doplní
chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem typu školní družiny).
Obdobně provázaná je i aktivita A 53 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce) – opatření 1.5 Vzdělávací infrastruktura a aktivita A 13 vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání (opatření 1.1 Zaměstnanost). Nejprve tedy budou podporovány aktivity týkající se infrastruktury pro celoživotní vzdělávání a následně
pak budou realizovány neinvestiční aktivity týkající se vlastního vzdělávání.
Celkově tedy bude platit, že druhý projekt bude navazovat na první a bude tedy nezbytné, aby v rámci
strategického řízení MAS (SC 4.2 Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje, opatření 4.2
Strategické řízení MAS) bylo s integrovanými projekty počítáno a harmonogram vyhlašování výzev MAS
v rámci jednotlivých specifických cílů byl s výše uvedeným v souladu.
Hledisko územní – na výše uvedeném příkladu integrace SC 1.5 a SC 4.1 či SC 1.3 případně SC 1.5 a SC
1.1 lze pohlížet i z hlediska územního. Nově vytvořená nabídka volnočasových
a zájmových aktivit nebude k dispozici pouze dětem a mládeži z dané obce, kde proběhla
rekonstrukce vzdělávacího zařízení, nicméně i dětem a mládeži z okolních obcí. Obdobně tak nabídka
pro celoživotní vzdělávání bude k dispozici široké veřejnosti z celého území MAS, nicméně infrastruktura pro toto vzdělávání bude k dispozici jen v určitých obcích.
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Územní integrovanost je dobře patrná např. při realizaci aktivit C 11 výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami a C 12 výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami v rámci SC 3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS
dopravní infrastrukturou. Tyto aktivity budou realizovány napříč územím MAS, čili budou propojovat
jednotlivé obce MAS. Realizace těchto aktivit bude mít také pozitivní vliv na zlepšení životního prostředí (opatření 3.5 Čistoty ovzduší), neboť díky realizaci projektů týkající se rozvoje alternativních způsobů dopravy do školy a do zaměstnání dojde ke snížení znečišťování ovzduší plynoucího z individuální
automobilové dopravy.
Z pohledu věcného pak lze propojenost např. identifikovat ve stěžejních tématech (problémových oblastech), kterými jsou zaměstnanost resp. pracovní uplatnění obyvatel žijících
na území MAS, vzdělání obyvatel a podnikatelské aktivity v území (nezemědělské, lesnické
a zemědělské podnikání a podnikání v cestovním ruchu), tzn. v integrovanosti klíčových
oblastí lidských zdrojů a hospodářského rozvoje, tzn. integrovanost SC 1.1 a SC 2.1, SC 2.2, SC 2.3 a SC
2.4 a aktivit A 11, A 12 a aktivit B 11, B 12, B 24, B 32 a B 41.
B.

Integrovanost na úrovni ESI fondů a na úrovni institucí

Integrace na úrovni ESI fondů se týká např. následujících specifických cílů strategie:
a) Sociální začleňování obyvatel, sociální terénní služby apod. budou podporovány tak, že díky IROPu
budou realizovány projekty zaměřené na podporu zázemí pro realizaci sociálních
služeb (zařízení a infrastruktura) a následně z OP Zaměstnanost budou realizovány projekty již
přímo zaměřené na vlastní sociální začleňovaní a poskytování sociálních služeb.
b) Zvyšování odborného vzdělávání obyvatel v rámci celoživotního vzdělávání bude také podporováno
napříč operačními programy. Z IROP budou realizovány projekty na podporu infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (SC 1.5, aktivita A 53) a následně budou z OP Zaměstnanost realizovány projekty již přímo zaměřené na celoživotní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace obyvatel žijících
na území MAS (SC 1.1, aktivita A 13).
c) Propojení OP je možné sledovat i v inkluzivním vzdělávání, kdy z IROP je možno realizovat projekty
na zkvalitnění infrastruktury a z OP VVV pak navazující aktivity (MAS bude v tomto případě pouze
koordinovat a podporovat dotační aktivity škol – „animační činnosti“).
d) Koordinaci ze strany MAS bude vyžadovat i oblast cestovního ruchu, která je významným zdrojem
příjmů v území MAS a je prostředkem, který přispívá ke zhodnocení přírodního a kulturního bohatství území. Pozitivní dopady v oblasti cestovního ruchu budou vznikat realizací aktivit napříč operačními programy: IROP aktivita B43 - ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního a bohatství území MAS, vč. jeho využití v cestovním ruchu; PRV aktivity B 22 - investice ke
zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesů v území MAS; zvláštní přidanou hodnotu pak
mohou představovat projekty spolupráce MAS a příprava společných projektů s dalšími MAS (aktivity D 22 a D 23 ve SC 4.2.).
Návaznost je zde patrná i na další aktivity realizovatelné z různých OP mimo programové rámce
Strategie (OP Životní prostředí podporou aktivit v CHKO a v oblastech Natura 2000 či realizace přeshraničního rozměru prostřednictvím OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko a další).
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Aby bylo možné plnit integrační cíle Strategie, je třeba těž dosahování integrace činností realizovaných
prostřednictvím klíčové oblasti 4 - Život v MAS Stolové hory. Jedná se o integraci na úrovni institucí
(SC 4.2, SC 4.3 a SC 4.4), které se podílejí na místním rozvoji, konkrétně následující aktivity:





D31zavedení a zkvalitnění nástrojů a platforem komunikace místních samospráv s obyvateli,
podnikateli a NNO a zlepšení jejich informovanosti;
D33 optimalizace chodu úřadů a územních samosprávních celků;
D34 rozvoj a prohlubování spolupráce v rámci veřejného sektoru, spolupráce s neziskovými
a dalšími subjekty v území, vč. mezinárodní spolupráce;
D41 pořízení územních plánů, regulačních plánů a dalších dokumentů územního rozvoje.

Tabulka níže přináší grafický přehled vazeb mezi jednotlivými specifickými cíli/opatřeními strategie.
Síla vzájemných vazeb mezi nimi byla bodově ohodnocena, a to následujícím způsobem:
0 = žádná nebo velmi slabá vazba
1 =spíše slabá vazba
2 = silná vazba.
Pozn.: Popis provázanosti, integrovanosti na úrovni opatření (fichí) jednotlivých programových
rámců je součástí Akčního plánu (kap. 10).
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Tab. 7: Vzájemné vazby jednotlivých specifických cílů (a jim přiřazených opatření)
Specifický cíl
SC 1.1
SC 1.2
SC 1.3
SC 1.4
SC 1.5
SC 2.1
SC 2.2
SC 2.3
SC 2.4
SC 3.1
SC 3.2
SC 3.3
SC 3.4
SC 3.5
SC 3.6
SC 4.1
SC 4.2
SC 4.3
SC 4.4

Strategický cíl 1
SC
1.1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2

SC
1.2
2
2
2
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
1

SC
1.3
2
2
1
1
2
2
2
0
0
1
0
0
0
0
2
2
2
1

SC
1.4
2
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
1

Strategický cíl 2
SC
1.5
2
2
1
0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
2
2
2
1

SC
2.1
2
0
2
0
1
2
2
2
1
2
1
1
2
0
0
2
2
2

SC
2.2
2
1
2
0
1
2
2
2
2
1
0
0
0
2
0
2
2
2

SC
2.3
2
1
2
0
1
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
2
2
2

Strategický cíl 3
SC
2.4
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2

SC
3.1
2
0
0
1
1
1
2
2
2
2
0
0
1
0
1
2
2
2

SC
3.2
0
1
1
0
2
2
1
1
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2

SC
3.3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
1

SC
3.4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2

SUM
A

Strategický cíl 4
SC
3.5
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
2
1
0
0
0
2
2
0

SC
3.6
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
0
0
0
2
2
0

SC
4.1
0
0
2
2
2
0
0
0
2
1
2
1
1
0
0
2
2
0

SC
4.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SC
4.3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SC
4.4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
0
0
0
2
2

24
16
20
13
18
24
23
24
20
21
25
11
11
11
9
17
36
36
25

Zdroj: vlastní zpracování

Nejsilnější integrační potenciál, tzn. nejsilnější vazby na ostatní specifické cíle Strategie mají SC 4.2 Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje a
4.3 Zlepšení správy v území MAS (jedná se o průřezové aktivity provázané prakticky se všemi ostatními aktivitami).
Dále se jedná o SC 3.2 Zkvalitnění a revitalizace veřejného prostoru v území MAS, SC 4.4 Vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj území MAS, SC 1.1 Zvýšení
zapojenosti lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti na území MAS, SC 2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské podnikání a diverzifikaci ekonomických činností v území MAS a SC 2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání v území MAS.
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8

Inovativní rysy strategie

Při návrhu strategie byly sledovány a formulovány prvky, které mají inovativní charakter a jsou důležité
při realizaci některých cílů a aktivit. Inovativní prvky, metody nebo způsoby řešení vedou ke zlepšení
situace v území a navazují buď na současný stav (plynule, dílčím způsobem) – tzv. Přírůstková inovace,
nebo se jedná o podstatnou změnu současného stavu – tzv. Radikální inovace.
Po realizaci inovativních prvků je důležité zajistit udržitelnost inovace, např. vybudováním vztahů s širším okolím, zabezpečení převoditelnosti, jejich implementací do procesů v území tak, aby se inovativní prvky staly jejich integrální součástí.
Celkově lze jako zcela zásadní inovaci ve sledovaném území označit vůbec uplatnění přístupu CLLD,
resp. metody LEADER, neboť MAS Stolové hory patří mezi relativně nové MAS (vznik v roce 2012)
v rámci ČR a metoda LEADER zatím nebyla v tomto území pro jeho udržitelný rozvoj prakticky využívána. Díky přípravě SCLLD a činnosti MAS tak byli aktivováni občané v celém území a dále subjekty
působící ve veřejné, neziskové a podnikatelské sféře.

8.1

Přírůstková inovace

Přírůstková inovace je založena na navázání na současný stav v území. Lze do ní zahrnout zjednodušení
stavu, modifikace, zdokonalení, posílení stávajících produktů, procesů a marketingových a organizačních metod. Tato inovace je oproti inovaci radikální zastoupena četněji a konkrétní inovativní prvky
vyplývající z návrhové části strategie jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 8: Inovativní prvky přírůstkové inovace
Inovativní prvek

Specifikace

Slaďování nabídky a poptávky na místním trhu
práce

Systematický přístup ke sladění poptávky a nabídky na
trhu práce již v raném věku (uzpůsobení učeben ve školách ve venkovském prostoru pro výuku poptávaných
specializací – přírodní obory, IT apod.)
Přenesení zátěže z individuálních řešení na řešení komunitní (společná). Prostřednictvím podpory v klíčové oblasti 1 dojde k většímu zapojení společných řešení do problematiky zaměstnanosti v území MAS a spolupráci aktérů a realizaci pozitivních synergií.
Strategie se systematicky věnuje podpoře osob ohrožených sociální exkluzí či již vyloučených na trhu práce. Inovací je zejména komunitní způsob řešení založený na znalosti místního prostředí a potřeb, jako doplňkový nástroj
již zavedených standardních opatření veřejné sféry
v těchto oblastech.
Na místní úrovni dojde, opět se znalostí místního prostředí a potřeb, k implementaci adresných opatření mířících na jedince a podnikatele v území tak, aby byla umožněna vyšší flexibilita na trhu práce a tím využita dosud nevyužitá kvalitní pracovní síla (typicky matky na rodičovské
dovolené).
Budou řešeny a podpořeny nové funkce lesů v území
MAS, jejich větší využití pro mimoprodukční funkce.

Spolupráce místních aktérů
při řešení problémů nezaměstnanosti

Systematická podpora zapojení ohrožených skupin osob
při vstupu a udržení na trhu
práce

Realizace opatření ke zvýšení
flexibility na trhu práce

Nalézání nových funkcí a využití bohatství MAS
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Rozvoj cyklostezek a cyklotras, vč. zaměření na denní
dojížďku

Modernizace informačních a
komunikačních technologií
v obcích MAS

Optimalizace chodu úřadů a
územních
samosprávních
celků
Rozvoj specifických forem
cestovního ruchu

8.2

Strategie se zaměří na zkvalitnění té části cyklostezek,
které řeší dostupnost škol a zaměstnání pro obyvatele
území MAS. Doposud byla priorita rozvoje cyklodopravy
zpravidla více zaměřena na rekreační funkci této infrastruktury.
Dostupnost kvalitního připojení k internetu a navazujících
moderních technologií je součástí rozvojové strategie
MAS. Tato potřeba nabývá zvláště na významu v kontextu
potřeby rozvoje a kvality života a podnikání ve venkovském prostoru.
Zvláštní pozornost je ve strategii věnována další podpoře
zkvalitňování fungování veřejné správy v území MAS.
Agroturistika/venkovská turistika představuje zatím ne
zcela rozvinutý potenciál právě pro MAS Stolové hory, kdy
je zároveň ověřeno, že území disponuje konkrétními záměry jejich rozvoje.

Radikální inovace

Radikální inovace zahrnuje zavedení radikálně nových řešení. Radikální inovaci lze definovat jako výraznou změnu od současného stavu. Jedná se tedy o souhrn novinek, které v území do současné doby
neprobíhaly (nebo probíhaly ve velmi omezené míře či v jiném kontextu) a vedou k nové kvalitě. Oproti
přírůstkovým inovacím jich je podstatně méně.
Tab. 9: Inovativní prvky radikální inovace
Inovativní prvek
Specifikace

Mobilita služeb

Systematická podpora vzniku
nových podnikatelských subjektů a malých podnikatelů
Propagace celku MAS Stolové
hory

Zvažovaná mobilita některých služeb napříč specifickými cíli strategie představuje celkem zásadní inovaci, neboť se zcela mění
koncept jejich poskytování, kdy již nedochází zákazník za službou,
ale služba je mu nabídnuta v místě bydliště, případně podnikání
apod. To má zejména ve venkovském území, s významným podílem starších, a tedy méně mobilních osob zásadní význam (zvažována je např. pojízdná veterina, mobilní sociální služby apod.)
Pro území MAS je zcela zásadní udržení a rozvoj podnikání. Strategie bude podporovat ty subjekty, které jsou v tržním prostředí nejvíce zranitelné, tzn. zejména malé podniky a podniky začínající.
Území MAS jako celek, ať již jako území pro kvalitní život a podnikání nebo jako území pro kvalitní rekreaci či jako turistická destinace, prakticky nebylo propagováno. Realizace strategie přináší v
tomto zásadní inovaci, a to vč. přidané hodnoty v podobě spolupráce s ostatními MAS, a to i přes hranici (přenos dobré praxe,
společné projekty apod.).

Inovační potenciál a možnosti realizace inovativních projektů v území MAS byly řešeny i v rámci šetření
absorpční kapacity a ověřování potenciálních záměrů v území, zvažovaných či již připravovaných jako
součást realizace strategie, jako prostředek k plnění jejich cílů. Za mnohými výše uvedenými formami
inovací lze tedy již vidět v území připravované konkrétní projektové záměry.
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9

Vazba na strategické dokumenty

Tato kapitola se zabývá vazbou na strategické a koncepční dokumenty, které jsou relevantní vzhledem
k nastaveným strategickým a specifickým cílům SCLLD. Jako její součást byla zpracována přehledná tabulka (viz níže) s vyznačením konkrétní vazby daného specifického, resp. strategického cíle na příslušné
strategické a koncepční dokumenty, rozdělené dle územní působnosti na nadnárodní, národní, regionální a místní.
V rámci procesu tvorby Strategie MAS Stolové hory byl ověřován jednak její soulad s cíli a obsahem
jednotlivých relevantních strategií (uvedených níže), a jednak bylo ověřováno, zda někde nemůže docházet k bezprostřední kolizi rozvojových záměrů a cílů strategie MAS s těmito dokumenty. Takováto
kolize s relevantními strategiemi a koncepcemi nebyla zjištěna, resp. naopak byl ověřen příspěvek
SCLLD k dosahování cílů nadřazených strategických dokumentů.

Co se týká nadnárodní úrovně, pozornost byla věnována zejména klíčovým dokumentům na celoevropské úrovni – Strategie Evropa 2020 a dále dokumentům vážícím na realizaci Kohezní politiky v období do r. 2020, vč. základních Nařízení upravujících tuto politiku EU.
Zásadním strategickým dokumentem na regionální úrovni je Strategie rozvoje Královéhradeckého
kraje 2014 – 2020, která stanovuje jeho rozvojové priority do r. 2020. Tato koncepce má široký tematický záběr – má stanoveno 5 strategických oblastí: Konkurenceschopnost a inovace, Dopravní dostupnost a mobilita, Veřejné služby a občanská společnost, Environmentální prostředí a sítě a Vyvážený
rozvoj a správa regionu. Je tak celkem logicky v souladu s mnoha aktivitami napříč všemi specifickými
cíli SCLLD MAS Stolové hory. Kromě tohoto územního dokumentu jsou pro kraj zpracovány dílčí oborové koncepce v mnoha oblastech (viz tabulka níže).
V MAS působí dobrovolné svazky – DSO Lesy Policka, DSO Policko a DSO Podborsko. Žádný z těchto
svazků však nemá aktuální strategický plán rozvoje, pouze existuje Strategický plán rozvoje mikroregionu Policka, který však byl zpracován v roce 2008. Z dalších místních strategických dokumentů lze
zmínit strategické plány měst Náchoda, Hronova nebo obce Žďár nad Metují.
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Tab. 10: Návaznost SCLLD na strategické dokumenty

Úroveň dokumentu

Nadnárodní

Název strategického / koncepčního dokumentu
Strategie Evropa 2020
Dokumenty vážící na Kohezní politiku EU 2014 2020
Dohoda o partnerství pro
programové období 20142020
Národní program reforem

Národní

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Strategie sociálního začleňování 2014-2020
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 2017
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020
Koncepce podpory malých a
středních podnikatelů 20142020
Koncepce památkové péče v
ČR 2011-2016
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014 2020
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem
do roku 2050

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

SC 1.1 SC 1.2 SC 1.3 SC 1.4 SC 1.5 SC 2.1 SC 2.2 SC 2.3 SC
2.4
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SC 3.1 SC
3.2
x
x

Strategický cíl 4

SC 3.3 SC 3.4 SC 3.5 SC 3.6 SC 4.1 SC
4.2
x
x
x
x
x
x

SC 4.3 SC
4.4
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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Úroveň dokumentu

Regionální

Název strategického / koncepčního dokumentu
Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020
Aktualizovaná strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje
2014 - 2020
Strategie Královéhradeckého
kraje v oblasti sociálních služeb
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Královéhradeckého
kraje 2012 - 2016
Koncepce rodinné politiky
Královéhradeckého kraje
2012 - 2016
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje
Aktualizace Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje
Plán odpadového hospodářství

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

SC 1.1 SC 1.2 SC 1.3 SC 1.4 SC 1.5 SC 2.1 SC 2.2 SC 2.3 SC
2.4

SC 3.1 SC
3.2

Strategický cíl 4

SC 3.3 SC 3.4 SC 3.5 SC 3.6 SC 4.1 SC
4.2

SC 4.3 SC
4.4

x

X
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

49

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové hory 2014 – 2020: Strategická část

Úroveň dokumentu

Název strategického / koncepčního dokumentu

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

SC 1.1 SC 1.2 SC 1.3 SC 1.4 SC 1.5 SC 2.1 SC 2.2 SC 2.3 SC
2.4

SC 3.1 SC
3.2

Strategický cíl 4

SC 3.3 SC 3.4 SC 3.5 SC 3.6 SC 4.1 SC
4.2

SC 4.3 SC
4.4

Královéhradeckého kraje

Místní

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje
Koncepce ochrany přírody a
krajiny Královéhradeckého
kraje
Záměr rozvoje sportovních a
volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji
Plán péče o CHKO Broumovsko
Strategický plán rozvoje mikroregionu Policka
Strategický plán rozvoje
města Náchod
Strategický plán rozvoje
města Hronov
Strategický rozvojový plán
obce Žďár nad Metují 2014 2020

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Zdroj: vlastní zpracování
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10 Akční plán
Tato kapitola obsahuje popisy programových rámců s rozdělením na opatření CLLD/fiche PRV s jednotlivými tématy projektů (aktivit).
Programový rámec (PR) je vždy vytvořen pro každý relevantní program podporovaný z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Metodiky pro každý programový rámec operačního programu se liší, proto je jejich struktura rozdílná.
Je důležité, aby stanovené programové rámce vycházely z celkové strategie a aby byly v souladu s relevantními operačními programy pro období 2014 – 2020, ale i dalšími strategickými dokumenty zasahujícími do území MAS Stolové hory.
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10.1 Programový rámec OP Zaměstnanost
V následujícím textu jsou popsána opatření programového rámce OP Zaměstnanost, která byla zpracována na základě metodiky vydané Řídícím orgánem OP Z (informace ŘO OP Zaměstnanost pro MAS
č. 3, Doporučení k tvorbě strategií CLLD, a další metodické materiály a informace).
Obecně platí, že v rámci specifického cíle 2.3.1 OP Z budou podporovány aktivity, které jsou identifikovány ve schválených SCLLD v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti.
Podporované aktivity jsou v SCLLD MAS Stolové hory zařazeny a nastaveny tak, aby přispěly ke snížení
lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce místních aktérů při řešení lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, stejně jako k podpoře slaďování rodinného a profesního života obyvatel MAS.
Analýzy rizik
U každého opatření CLLD programového rámce OP Zaměstnanost je v souladu s požadavky OP Z na
tvorbu PR uvedena analýza rizik, identifikující jednotlivá rizika čtyř typů – finanční rizika, organizační,
právní rizika a věcná rizika.
Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů strategie. Pravděpodobnost
(sloupec „P“) i dopad (sloupec „D“) se hodnotí se na škále 1 (malý dopad/pravděpodobnost) až 5 (představuje velmi velký dopad/pravděpodobnost). Celková významnost rizika (V) je dána jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane a dopadu, jež riziko má, pokud nastane.
Dále již následují jednotlivá opatření programového rámce OP Zaměstnanost.
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10.1.1 Opatření CLLD 1.1 Zaměstnanost
Tab. 11:Opatření 1.1 Programového rámce OP Zaměstnanost
Číslo a název opatření CLLD:
Specifický cíl strategie:
Opatření strategie:
Aktivity strategie:

Popis vazby opatření na SC
2.3.1 OPZ:

Popis cíle opatření:

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

1.1 Zaměstnanost
1.1. Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti na území MAS
1.1 Zaměstnanost
A11 podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
A12 podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
A13 vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních
pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
A14 zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených a na trhu práce
Realizace opatření přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti. Problematika zaměstnanosti je jednou z největších výzev území a prioritou všech aktérů. Zvláštním problémem je otázka zaměstnanosti
zejména pro skupiny obyvatel nejvíce ohrožených (mladí do 24 let,
osoby nad 50 let, zdravotně hendikepovaní, sociálně ohrožení či vyloučení, ženy vč. matek na rodičovské a po jejím skončení). Realizace
opatření přispěje ke zvýšení kvality místní pracovní síly a sladění kvalifikace s potřebami trhu práce, bude zlepšena spolupráce místních
aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a bude podpořena
tvorba nových pracovních míst. Je tak jednoznačný soulad se SC 2.3.1
OPZ.
Cílem opatření je zvýšení lokální zaměstnanosti a dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových skupin pro zvýšení lokální zaměstnanosti pomocí výše uvedených aktivit, které jsou zaměřeny také na
spolupráci místních aktérů na trhu práce. Jedná se o subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni MAS s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či
umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.
Provázanost navrhovaných opatření
Výše popsané opatření zaměřené na podporu zaměstnanosti je provázáno s prioritní osou 4 IROP: Komunitně vedený místní rozvoj, SC
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, konkrétně s tématy odkazujícími na opatření programového
rámce IROP 2.3 Infrastruktura sociálních služeb, kdy dvě z aktivit (A41
a A42) cílí také na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a dále na opatření PR IROP 2.4 Vzdělávací infrastruktura, kdy je jedna z aktivit (A53)
zaměřena na podporu infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve
vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky v lokálním trhu práce.
Opatření váže i na Opatření PR OPZ 1.3. Prorodinná opatření, kdy jedním z nástrojů Opatření 1.1. je také podpora částečných pracovních
úvazků či flexibilních forem práce, které jsou využívány zejména rodiči
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s dětmi a v opatření 1.3 jsou podporovány aktivity zaměřené zejména
na sladění pracovního a rodinného života.
Provázanost na další programy ESI fondů
Toto opatření má také návaznost na Program rozvoje venkova, konkrétně na prioritu Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby
a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Dále je možné
spatřovat vazbu na aktivity v prioritní ose 2 OP PIK „Rozvoj podnikání
a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.
Prioritizace navrhovaných
opatření financovaných
z alokované částky:

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na
finanční plán:

Popis možných zaměření
projektů:

Podporované cílové skupiny:

Opatření je realizováno prioritně, ve variantě A.
Jedná se o opatření financované z alokované částky.
Opatření bude realizovat projekty týkající se podpory zaměstnanosti
včetně vzdělání a poradenství, mající vliv na snížení nezaměstnanosti
a zvýšení flexibility na lokálním trhu práce. Vzhledem k tomu, že problematika lokální nezaměstnanosti je (i přes relativně uspokojivé statistické ukazatele) jednou z nejvýznamnějších výzev území, mají projekty opatření 1.1 vysokou prioritu pro realizaci v území MAS Stolové
hory.
Dle stávajících předpokladů je počítáno s vyhlášením první výzvy MAS
na toto opatření v září 2016.
Očekávaný konec realizace opatření je 30. 6. 2023.
Další informace o harmonogramu výzev v Opatření 1.1. viz tab. 3 přílohy Finanční plán a indikátory.
Podporován bude zejména vznik nových a udržení stávajících pracovních míst na místní úrovni, podporovány budou flexibilní formy zaměstnávání, přičemž budou zjišťovány potřeby lokálních zaměstnavatelů tak, aby osoby hledající zaměstnání byly seznámeny s požadavky
zaměstnavatelů a docházelo tak ke shodě nabídky s poptávkou, ke
které přispěje podpora spolupráce místních aktérů.
Zaměření projektů se bude týkat také vzdělávání obyvatelstva MAS,
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, poradenství při získání zaměstnání a práci se skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením či
skupinou sociálně vyloučených na trhu práce (formou motivace a udržení si zaměstnání, orientace na trhu práce, rozvoj dovedností atp.).
 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
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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
Typy příjemců podpory:

Řešení situace obyvatel sociálně vyloučených/ohrožených vyloučením:
Absorpční kapacita MAS:

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
 OSVČ
Typy příjemců mohou být výzvou konkretizovány dle aktivit.
Prostřednictvím Opatření bude probíhat kromě jiného vzdělávání a
poradenská činnost sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním
vyloučením ohrožených, které se mimo jiné nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách v území MAS.
Dle předběžného šetření absorpční kapacity v území je znám zájem
těchto subjektů:
OSVČ (nejméně 1x), obchodní korporace (nejméně 2x), veřejnoprávní
korporace (1x).
Další subjekty v území záměry zvažují a jsou připraveni se výzev
účastnit. MAS Stolové hory bude aktivně podporovat a budovat absorpční kapacitu Opatření na svém území a realizovat aktivní animační aktivity s cílem zvýšit poptávku po realizaci Opatření a tím celkovou kvalitu schválených projektů a přínos Opatření pro území MAS
Stolové hory.
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Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OP Z:

Principy pro určení preferenčních kritérií:

Udržitelný rozvoj
Opatření realizuje zejména nehmotné investice, u kterých lze předpokládat pouze nepřímý dopad na přírodní hodnoty či ochranu životního
prostředí. Největší vliv bude mít realizace opatření na ekonomický
rozvoj, který bude posílen o vstup nových pracujících osob na trh
práce a podporu tvorby nových pracovních míst. Významný je vliv na
sociální pilíř udržitelného rozvoje a zlepšení sociální situace, vyplývající z pozitivního posunu v oblasti zaměstnanosti. Celkově má opatření
na uváděné horizontální téma neutrální, resp. mírně pozitivní vliv. V
rámci opatření bude respektován Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Budou podporovány pouze takové projekty, které nabízejí stejné příležitosti na trhu veškerým uvedeným cílovým osobám, přičemž nebudou v žádném z případů docházet k diskriminačním případům v podobě např. diskriminace z důvodu pohlaví a na trhu práce nebude
v rámci tohoto opatření docházet k jakémukoli rozlišování, vyloučení
nebo dávání přednosti. Naopak opatření se přímo zaměřuje na podporu skupin rizikových z pohledu diskriminace – mladých (absolventů)
a na druhé starších osob (50+) hledajících uplatnění na trhu práce,
podporu osob s nízkou kvalifikace, osob se zdravotním postižením či
na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených na trhu práce. Opatření má tedy jednoznačně pozitivní vliv na uvedené horizontální téma.
Rovnost žen a mužů
Bude podporována rovnost mužů a žen v jednotlivých projektech týkající se tohoto opaření, což bude mít vliv na nárůst pracovních míst
zejména pro ženy, které budou mít lepší vzdělání a odbornou přípravu. Bude respektována Strategie pro rovnost žen a mužů, která mj.
stanovuje priority stejné odměny za stejnou práci, rovnosti v rozhodování, stejnou ekonomickou nezávislost pro ženy a muže ad. Opatření má pozitivní vliv na uvedené horizontální téma.
Principy pro určení preferenčních kritérií vycházejí zejména z principů
metody LEADER, z příkladů dobré praxe a osvědčených postupů a z
nastavení SCLLD (vč. příspěvku k naplňování cílů a indikátorů, hodnocení potenciálních rizik, vazby na cílové skupiny, horizontální témata
apod.).
Při výběru projektů bude kladen důraz na kvalitu projektů, kdy bude
zvláštní zřetel věnován těmto kritériím (indikativní výčet):
- přínos k naplňování cílů SCLLD, resp. Opatření 1.1.
- míra, s níž projekt přispívá k řešení specifických problémů a
výzev cílových skupin
- hodnocena je efektivnost a hospodárnost projektu (srovnání
výše rozpočtu projektu, jeho přínosů apod.)
- zvažována bude i návaznost na již realizované projekty
- sledován bude přínos z hlediska naplňování horizontálních témat
- zohlednění principu Leader a případně další specifika stanovená MAS Stolové hory.
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Konkrétní kritéria budou stanovena až k výzvě MAS.
bude upřesněno ŘO a výzvou

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

bude upřesněno ŘO a výzvou
Analýza rizik (klíčová rizika v rámci Opatření)
Hodnocení rizika
Pravděpodobnost (P)

Název rizika

Dopad (D)

Význam
rizika
(V=P*D)

Opatření k řízení
identifikovaných rizik

Organizační
Nedostatečná personální
základna pro realizaci projektu

1

3

3

Nedostatečné množství podaných žádostí o dotace

3

3

9

Vytvoření dostatečného a kvalitního personální zajištění v dostatečném časovém předstihu
Zajištění dostatečné informovanosti o vypsání výzvy projektu a výběr opatření relevantních pro
území

Finanční
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování
projektu

Neproplacení žádosti o
platbu, neobdržení dotace

1

1

4

4

4

Zajištění potřebných a spolehlivých
zdrojů financování

4

Znalost pravidel poskytovatele dotace, kvalitní projektový management, kvalitní projektová dokumentace, dodržování pravidel
v oblasti zadávání zakázek, dobrá
komunikace mezi poskytovatelem
a příjemcem

8

Důsledné sledování a dodržování
podmínek daných OP Z ze strany
příjemce.

Právní
Nedodržení podmínek OP Z
2

4
Věcné

Opatření nebude dostatečně přispívat k podpoře
zaměstnanosti v MAS
Nízká alokace pro opatření

2

5

10

1

4

4

Zvýšení aktivity spolupráce se zaměstnavateli, lepší podpora uchazečům o zaměstnání.
Důkladná identifikace absorpční kapacity, správná alokace.

Indikátory výstupu
Číslo
60000
Zdůvodnění
hodnoty

Výchozí
Cílový
stav
stav
Celkový počet účastníků (osoby)
0
30
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou
povahu předkládaných projektů, na výši minimální mzdy a možnou délku realizace proNázev
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50105
Zdůvodnění
hodnoty

62600
Zdůvodnění
hodnoty

62700

Zdůvodnění
hodnoty

62800

jektů (především u projektů zaměřených na podporu pracovních míst se očekává dlouhodobější podpora) byl proveden kvalifikovaný odhad cílové hodnoty na jednoho
účastníka.
Při výpočtu průměrných nákladů na účastníka MAS vychází z toho, že v tomto opatření
bude podle místního šetření žádáno především o podporu projektů, které budou řešit
problematiku nezaměstnanosti, mj. prostřednictvím vytváření nových pracovních
míst, která by měla být dlouhodobě udržitelná. Podporovány tedy budou mzdové příspěvky vzniklé v souvislosti s umístěním osoby z cílové skupiny na trh práce nebo v souvislosti s udržením takové osoby na trhu práce. S ohledem na to, že tyto výdaje jsou
způsobilé až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, předpokládá
MAS mzdu pro pracovníka ve výši 15 000 Kč/měsíc při 40hodinové týdenní pracovní
době. Při podpoře plného pracovního úvazku tak zaměstnavatel může získat podporu
ve výši 180 tisíc Kč/rok. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že ne všichni
žadatelé budou žádat o podporu celého pracovního úvazku, nýbrž jen částečného.
Předpoklad pro pracovní místa je následující:
1) pracovník s úvazkem 0,5 na 36 měsíců = 270 tis. Kč, těchto pracovníků MAS očekává
10,
2) pracovník s úvazkem 1,0 na 36 měsíců = 540 tis. Kč, takových MAS očekává 4.
V rámci ostatních možných aktivit (zejména profesní vzdělávání) MAS očekává podporu na 1 účastníka v předpokládané výši 34 750 Kč, přičemž zde počítá se 16 účastníky. Celkem tedy MAS předpokládá 30 účastníků, kdy průměrné náklady na 1 účastníka činí přibližně 180 tis. Kč.
Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné
podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci.
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
0
1
(podniky)
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na situaci v území
MAS předpokládá, že alespoň 1 zaměstnavatel bude podporovat flexibilní formy práce,
když alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu nevyužíval.
Indikátory výsledku
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
(osoby)
0
18
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. MAS předpokládá, že alespoň 18 osob, kteří se
zúčastní aktivit zaměřených na profesní vzdělávání, získají potvrzení o kvalifikaci. Cílová hodnota indikátoru je tedy 18.
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
0
12
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na to, že MAS očekává celkový počet
účastníků ve výši 30 osob a na skutečnost, že do tohoto indikátoru jsou započítáváni i
účastníci, kteří získali zaměstnání i v průběhu projektu, MAS předpokládá, že alespoň
12 účastníků bude po ukončení své účasti zaměstnáno. Cílová hodnota je tedy stanovena na 12 osob.
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 (osoby)
0
6
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Zdůvodnění
hodnoty

62900
Zdůvodnění
hodnoty

63100
Zdůvodnění
hodnoty

63200

Zdůvodnění
hodnoty

50130
Zdůvodnění
hodnoty

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Dle charakteru předpokládaných projektů MAS
očekává, že účastníci, kteří získají kvalifikaci po ukončení své účasti (indikátor 62600)
a kteří zároveň nebudou patřit mezi účastníky zaměstnané po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (indikátor 62700), se zařadí mezi znevýhodněné účastníky, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu odborné přípravy/vzdělávání, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (indikátor 62800). Cílová hodnota
indikátoru tak byla stanovena na 6 účastníků.
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ (osoby)
0
10
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. MAS předpokládá, že prostřednictvím projektů
dojde k vytvoření pracovních míst, která budou zachována i po ukončení projektů, a to
minimálně pro 10 účastníků.
Účastnící ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
5
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Po konzultaci s potenciálními žadateli MAS předpokládá, že alespoň 5 z účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti, vč.
OSVČ, budou věku nad 54 let. Cílová hodnota je tedy stanovena na 5 osob.
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
5
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Cílová hodnota byla stanovena jako rozdíl mezi
účastníky zaměstnanými 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (indikátor
62900) a účastníky ve věku nad 54 let zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (indikátor 63100). Předpokladem, a tedy cílovou hodnotou, je 5 účastníků.
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce (osoby)
0
3
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá,
že alespoň 3 osoby budou pracovat v rámci flexibilních forem práce.
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10.1.2 Opatření CLLD 1.2 Sociální služby a sociální začleňování
Tab. 12: Opatření 1.2 Programového rámce OP Zaměstnanost

Číslo a název
opatření CLLD:
Specifický cíl strategie:
Opatření strategie:
Aktivity strategie:

Popis vazby opatření na
SC 2.3.1 OPZ:

Popis cíle opatření:

Popis provázanosti navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní
operační programy ESI
Fondů:

1.2 Sociální služby a sociální začleňování
1.2 Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů do řešení sociálního začleňování na území MAS
1.2 Sociální inkluze a sociální služby
A21 podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
A22 vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů
v sociálně vyloučených lokalitách
Opatření bezprostředně váže na SC 2.3.1 OP Z prostřednictvím zlepšení
dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace v sociálně vyloučených
lokalitách a podpory sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním
vyloučením ohrožených.
Cílem opatření je sociálně začlenit co nejvyšší počet ohrožených osob
na území MAS Stolové hory prostřednictvím aktivit-sociálních služeb
týkající se podpory sociálního začleňování osob se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní
formou a podporou komunitní sociální práce.
Dále je cíl zaměřen na sociálně vyloučené lokality, kdy zde budou podporovány programy prevence a řešení problémů – prostřednictvím
prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany
veřejného pořádku s podporou osvěty v této oblasti týkající se např.
romského mentoringu.
Provázanost navrhovaných opatření
Opatření 1.2. je provázáno s dalšími opatřeními Programových rámců.
Zjevná je zejména návaznost na investiční Opatření 2.3. PR IROP (Infrastruktura sociálních služeb), jehož prostřednictvím a v kombinaci
s Opatřením 1.2. bude zajištěn plně integrovaný přístup k řešení problémů v sociální oblasti v území MAS (Opatření 2.3. rozvíjí hmotné zázemí pro poskytování služeb realizovaných v rámci Opatření 1.2.).
Opatření 2.3. je naplňováno aktivitami strategie A41 vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS a A42 podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS za účelem sociálního začleňování.
Provázanost sociální problematiky řešené Opatřením 1.2. a zaměstnanosti, řešené Opatřením 1.1., je zcela zjevná, a to nejen zaměřením na
(krom jiných) cílovou skupinu sociálně vyloučených či ohrožených.
Provázanost na programy ESI fondů
Opatření je provázáno zejména s dalšími aktivitami IROP v rámci prioritní osy 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, v tématech obdobných specifickému cíli 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi, konkrétně aktivitami, které nejsou řešeny prostřednictvím programového rámce IROP (sociální bydlení či sociální podnikání).
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Tyto aktivity IROP (podobně jako Opatření CLLD 1.2.) také cílí na snížení
počtu sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením
ohrožených.
Prioritizace navrhovaných opatření financovaných z alokované
částky:

Opatření je realizováno prioritně, ve variantě A.
Jedná se o opatření financované z alokované částky.

Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán:

Dle stávajících předpokladů je počítáno s vyhlášením první výzvy MAS
na toto opatření v březnu 2017.
Očekávaný konec realizace opatření je 30. 6. 2023.
Další informace o harmonogramu výzev v Opatření 1.2, viz tab. 3 přílohy Finanční plán a indikátory.
Projekty jsou zaměřeny na začleňování sociálně vyloučených osob
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, na podporu činnosti komunitních sociálních pracovníků, kteří nabízejí aktivity mající sociální
rozměr a jsou realizovány v komunitě a v souladu s pravidly OP Z.
Dále budou projekty zaměřeny na podporu poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., a které mají za cíl sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení jako např. odborné sociální poradenství, terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče,
osobní asistence, odlehčovací služby.
Projekty jsou zaměřeny též na sociálně vyloučené lokality v podobě
programů prevence a řešení problémů, na mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, na osoby s chronickým duševním onemocněním, na osoby ohrožené závislostmi, na osoby s alternativními tresty a
opouštějícími zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, na aktivizační,
asistenční a motivační programy apod.

Popis možných zaměření projektů:

Podporované cílové skupiny:

Opatření podporuje projekty týkající se sociálního začleňování, a to
pouze takové, které mají společensky prospěšný charakter (nikoli komerční) s přímým dopadem na osoby z cílových skupin. Otázka sociálních služeb a opatření sociální inkluze je i s ohledem na výskyt SVL
v území velkou výzvou a prioritou pro řešení prostřednictvím komunitně realizovaných nástrojů.

 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
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Typy příjemců podpory:

Řešení situace obyvatel
sociálně vyloučených/ohrožených vyloučením:
Absorpční kapacita
MAS:

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z:

 Osoby v nebo po výkonu trestu
 Osoby opouštějící institucionální zařízení
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Pro programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. se jedná navíc i o následující cílové skupiny:
 Neformální pečovatelé
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
 OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě konkretizovány dle aktivit.
Opatření bezprostředně cílí na osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené a na jejich inkluzi.

Dle předběžného šetření absorpční kapacity v území je znám zájem
těchto subjektů:
NNO poskytující služby v oblasti inkluze (nejméně 2x), veřejnoprávní
korporace (nejméně 2x).
Další subjekty v území záměry zvažují a jsou připraveni se výzev účastnit. MAS Stolové hory bude aktivně podporovat a budovat absorpční
kapacitu Opatření na svém území a realizovat aktivní animační aktivity
s cílem zvýšit poptávku po realizaci Opatření a tím celkovou kvalitu
schválených projektů a přínos Opatření pro území MAS Stolové hory.
Udržitelný rozvoj
V rámci realizace Opatření 1.2 se jedná zejména o nehmotné investice,
které budou mít největší pozitivní vliv na sociální pilíř, který bude posílen o začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti. Do jisté míry
dojde k pozitivnímu ovlivnění i ekonomického pilíře, který je se sociálním provázán (dojde ke zlepšení vyhlídek cílových skupin na trhu
práce).
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Opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změnu
klimatu. V rámci opatření bude respektován Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Celkově má opatření na uváděné horizontální téma neutrální, resp. mírně pozitivní vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Budou podporovány pouze takové projekty, které nabízejí stejné příležitosti všem dotčeným osobám, přičemž nebude v žádném z případů
docházet k diskriminačním případům v podobě např. diskriminace
z důvodu pohlaví, v rámci tohoto opatření nebude docházet k jakémukoli rozlišování, vyloučení nebo dávání přednosti.
Opatření je naopak zaměřeno na nediskriminačním zlepšení přístupu
ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a dalším navazujícím
službám, podporujícím sociální začleňování. Opatření má tedy jednoznačně pozitivní vliv na uvedené horizontální téma.
Rovnost žen a mužů
Bude zachována rovnost žen a mužů v jednotlivých projektech týkající
se tohoto opatření. Bude respektována Strategie pro rovnost žen
a mužů. Celkově má opatření na uváděné horizontální téma neutrální
vliv.
Principy pro určení preferenčních kritérií:

Principy pro určení preferenčních kritérií vycházejí zejména z principů
metody LEADER, z příkladů dobré praxe a osvědčených postupů a z nastavení SCLLD (vč. příspěvku k naplňování cílů a indikátorů, hodnocení
potenciálních rizik, vazby na cílové skupiny, horizontální témata apod.).
Při výběru projektů bude kladen důraz na kvalitu projektů, kdy bude
zvláštní zřetel věnován těmto kritériím (indikativní výčet):
- přínos k naplňování cílů SCLLD, resp. Opatření 1.2.
- míra, s níž projekt přispívá k řešení specifických problémů a výzev cílových skupin
- hodnocena je efektivnost a hospodárnost projektu (srovnání
výše rozpočtu projektu, jeho přínosů apod.)
- zvažována bude i návaznost na již realizované projekty
- sledován bude přínos z hlediska naplňování horizontálních témat
Konkrétní kritéria budou stanovena až k výzvě MAS.
Minimální hranice celko- bude upřesněno ŘO a výzvou
vých způsobilých výdajů:
Maximální hranice cel- bude upřesněno ŘO a výzvou
kových způsob. výdajů:
Analýza rizik
Hodnocení rizika
Název rizika

Pravděpodobnost
(P)

Dopad
(D)

Význam
rizika
(V=P*D)

Opatření k řízení
identifikovaných rizik

Organizační
Nedostatečná personální základna pro realizaci projektu
Nedostatečné množství podaných žádostí o dotace

1

3

3

3

3

9

Vytvoření dostatečného a kvalitního
personální zajištění v dostatečném
časovém předstihu
Zajištění dostatečné informovanosti
o vypsání výzvy projektu a výběr
opatření relevantních pro území
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Finanční
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování
projektu

Neproplacení žádosti o
platbu, neobdržení dotace

1

4

1

4

4

Zajištění potřebných a spolehlivých
zdrojů financování

4

Znalost pravidel poskytovatele dotace, kvalitní projektový management, kvalitní projektová dokumentace, dodržování pravidel v oblasti zadávání zakázek, dobrá komunikace mezi poskytovatelem a příjemcem

8

Důsledné sledování a dodržování
podmínek daných OP Z ze strany příjemce.

Právní
Nedodržení podmínek OP Z
2

4
Věcné

Opatření nebude dostatečně
přispívat k sociálnímu začleňování v MAS
Nízká alokace pro opatření

2

5

10

1

4

4

Zvýšení aktivity spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, postup
dle společné strategie rozvoje.
Důkladná identifikace absorpční kapacity, správná alokace.

Indikátory výstupu
Číslo
60000
Zdůvodnění
hodnoty

62000

Název

Výchozí
stav

Cílový
stav

Celkový počet účastníků (osoby)

0

44

Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS podle předběžného
zájmu z území očekává především realizaci projektů zaměřených na podporu začleňování sociálně vyloučených osob či osob sociálním vyloučením ohrožených a na
vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Podporovány budou především ambulantní a terénní soc. služby
(projekty s delší dobou realizace), činnost komunitních sociálních pracovníků a programy prevence a řešení problémů. Předpokládá se, že účastníky budou jednoznačně identifikované osoby s podporou vyšší, než je podpora bagatelní. Předpokládá se zejména podpora sociálních služeb a programů pracujících s osobami z cílových skupin v dlouhodobějším horizontu, proto lze předpokládat vyšší náklady na
jednu osobu. MAS očekává, že v rámci projektů budou v součtu podpořeni celkem
4 plně přepočtení pracovníci, přičemž předpokládaný počet účastníků (klientů) na
jedno plně přepočtené pracovní místo vychází na 11. Cílová hodnota tohoto indikátoru tak s ohledem na výše uvedené skutečnosti byla stanovena na 44 osob, což
představuje kvalifikovaný odhad na 1 účastníka ve výši takřka 77 tis. Kč (vychází
z běžné praxe místních poskytovatelů služeb, přičemž zohledňuje standard financování služeb v Královéhradeckém kraji.
Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit
uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude
možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci.
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace (projekty)
0
2
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Zdůvodnění
hodnoty

Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných projektů a počet NNO působících v oblasti byl proveden kvalifikovaný odhad 2 projektů, zcela nebo zčásti prováděný sociálními partnery nebo nevládními organizacemi.

62200

Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a
veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni
(projekty)
0
2
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Jelikož prostřednictvím tohoto opatření budou podporovány sociální služby, které jsou podle definice indikátoru službou veřejnou, MAS očekává v rámci stanovené alokace minimálně 2 projekty, které budou zaměřeny zejména na podporu sociálních služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou v dlouhodobějším horizontu.
Kapacita podpořených služeb (místa)
0
8
Při určení cílové hodnoty indikátoru MAS vychází z průměrné hrubé mzdy/platu pozice Sociální a terénní pracovník v území, která se dle místního šetření pohybuje ve
výši 28 tis. Kč včetně zákonných odvodů za měsíc, což respektuje hodnoty uvedené
v dokumentu Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Zaměstnanost. Při plném
pracovním úvazku tak mzdové náklady na 1 sociálního a terénního pracovníka vyjdou na 336 tis. Kč/rok, resp. 672 tis. Kč za dva roky. Vzhledem k tomu, že MAS
předpokládá projekty s delší dobou realizace, počítá se v tomto opatření s podporou 4 plně přepočtených pracovních úvazků, přičemž průměrné náklady na jeden
plný úvazek budou činit cca 336 tis. Kč/rok. Díky tomu, že podpora přispěje k navýšení personálu žadatelů o celkem 4 plně přepočtené pracovní úvazky, MAS očekává,
že se maximální počet osob, které budou schopni pracovníci hrazení z prostředků
ESF v daný okamžik obsloužit, bude blížit hodnotě 8. Jeden pracovník hrazený z ESF
tak bude průměrně moci v jeden okamžik obsloužit maximálně 2 klienty. Tato hodnota přibližně vychází z předpokladu, že tři tito plně přepočtení pracovníci budou
působit v rámci těch typů sociálních služeb, kde je potřeba individuálního přístupu,
tzn. že jeden pracovník se může v daný okamžik věnovat pouze jednomu klientovi.
MAS předpokládá, že další pracovník hrazený z prostředků ESF bude působit jako
komunitní sociální pracovník, kdy se bude vzhledem k charakteru práce schopen
v daném okamžiku věnovat až pěti klientům zároveň. Okamžitá kapacita v rámci
sociálních služeb bude vlivem realizace projektů tudíž navýšena o 3 místa, okamžitá
kapacita v rámci komunitní sociální práce bude navýšena o 5 míst. Cílová hodnota
indikátoru je tedy stanovena na 8.
Indikátory výsledku
Využívání podpořených služeb (osoby)
0
30
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Preferovány budou zejména dlouhodobější
projekty zaměřené na podporu sociálních služeb, ale vzhledem k charakteru území
se počítá i s projekty zaměřenými na soc. vyloučené lokality v podobě programů
prevence a řešení problémů, na mladé lidi ze soc. znevýhodněného prostředí, osoby
ohrožené závislostmi a další, i s podporou činnosti komunitních sociálních pracovníků, kdy budou mezi účastníky, kteří využijí podpořenou službu či program, i anonymní klienti či klienti nepřekračující bagatelní podporu. MAS předpokládá účast
alespoň 30 takových osob.

Zdůvodnění
hodnoty

67001
Zdůvodnění
hodnoty

67010
Zdůvodnění
hodnoty
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67315
Zdůvodnění
hodnoty

67310
Zdůvodnění
hodnoty

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba naplnila svůj účel (osoby)
0
24
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě, definici indikátoru a stanovené hodnotě nadřazeného indikátoru
67310. Prostřednictvím tohoto opatření budou preferovány projekty zaměřené na
vhodnou a déle trvající podporu účastníků. Vzhledem k tomu, že předpokládaný celkový počet účastníků je 44, MAS očekává, že alespoň u 24 osob služba naplní svůj
účel, budou mít uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální
plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel (osoby)
0
36
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě, definici indikátoru. Díky preferenci projektů zaměřených na podporu sociálních služeb s delší dobou realizace a s přihlédnutím k celkovému počtu
účastníků (44) MAS očekává, že alespoň u 36 jednoznačně identifikovaných osob
s podporou vyšší, než je bagatelní, intervence formou sociální práce naplní svůj účel.
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10.1.3 Opatření CLLD 1.3 Prorodinná opatření

Tab. 13: Opatření 1.3 Programového rámce OP Zaměstnanost

Číslo a název
opatření CLLD:
Specifický cíl strategie:
Opatření strategie:
Aktivity strategie:
Popis vazby opatření na SC 2.3.1
OPZ:

Popis cíle opatření:

Popis provázanosti navrhovaných opatření vč.
provázanosti na
ostatní operační
programy:

1.3 Prorodinná opatření
1.3 Zvýšení flexibility na lokálním trhu práce a vyšší využití místní pracovní síly
1.3 Prorodinná opatření
A 31 podpora vzniku, rozvoje a fungování dětských skupin
A 32 podpora doplňkových zařízení péče o děti
Opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost a přispěje
ke snížení lokální nezaměstnanosti, ke zlepšení spolupráce místních aktérů
při řešení problémů lokální zaměstnanosti i ke zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících v MAS. V tomto smyslu sleduje obdobné cíle jako SC 2.3.1 OP Zaměstnanost.
Cílem opatření je zvýšit dostupnost služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob. Cíl opatření bude mj. naplněn prostřednictvím zlepšení nabídky
cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti, konkrétně
zejména prostřednictvím podpory zařízení s nedostatečnou kapacitou potřebných forem (kluby, družiny apod.), podporou dětských skupin pro podniky a veřejnost a individuální péčí o děti.
Provázanost navrhovaných opatření
Opatření má návaznost zejména na opatření programového rámce 1.1 Zaměstnanost, A11 podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů a A12 podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, protože obě aktivity
v sobě zahrnují podporu zaměstnanosti včetně souvislosti se slaďováním pracovního a rodinného života. Stejně tak se opatření významně doplňuje
zejména se vzdělávací (komplementarita měkkých a tvrdých aktivit), ale i sociální infrastrukturou (opatření 2.4 a 2.3).
Okrajově pak váže na fiche PRV, jejichž předmětem jsou ekonomické činnosti
ve venkovském prostoru, jejichž nositelé mohou využívat přínosy realizace
Opatření 1.3.
Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují také aktivity v prioritní ose 3 OP VVV „Rovný přístup
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“, kdy v
oblasti předškolního vzdělávání a předškolní péče bude MŠMT prostřednictvím intervencí OP VVV podporovat rozvoj zejména zařízení pro předškolní
vzdělávání a MPSV bude v dané IP podporovat péči o děti s cílem zvyšování
zaměstnanosti žen.

Prioritizace navrhovaných opatření financovaných z alokované
částky:

Opatření je realizováno prioritně ve variantě A.
Jedná se o opatření financované z alokované částky.
Opatření bude prioritně podporovat projekty týkající prorodinných opatření
s pozitivním dopadem na trh práce (zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu
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práce). Jejich význam se bude stupňovat se zvyšování poptávky zejména kvalifikovaných zaměstnanců, převážně žen, po sladění rodinného a profesního
života.
Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě
na finanční plán:
Popis možných
zaměření projektů:

Podporované cílové skupiny:
Typy příjemců
podpory (obecné
vymezení pro projekty realizované
v rámci SCLLD):

Řešení situace sociálně vyloučených obyvatel:
Absorpční kapacita MAS:

Předpokládá se, že první výzva MAS na toto opatření bude vyhlášena v září
2016.
Očekávaný konec realizace opatření je 30. 6. 2023.
Další informace o harmonogramu výzev v Opatření, viz tab. 3 přílohy Finanční
plán a indikátory.
Opatření bude podporovat projekty, které povedou ke zvýšení dostupnosti
služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.
Podporována budou např. zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a dětské skupiny pro veřejnost i podniky.
 osoby navracející se na trh práce po návratu z MD/RD
 osoby pečující o malé děti
 osoby pečující o jiné závislé osoby
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
 OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Opatření je zaměřeno zejména na osoby ohrožené sociálním vyloučením (případně již přinejmenším částečně vyloučené) a na odstraňování jejich znevýhodnění zejména ve vazbě na trh práce.
Dle předběžného šetření absorpční kapacity v území je znám zájem těchto
subjektů:
obchodní korporace (nejméně 1x), veřejnoprávní korporace (nejméně 2x) a
školy a školská zařízení (nejméně 1x).
Další subjekty v území záměry zvažují a jsou připraveni se výzev účastnit. MAS
Stolové hory bude aktivně podporovat a budovat absorpční kapacitu Opatření na svém území a realizovat aktivní animační aktivity s cílem zvýšit poptávku po realizaci Opatření a tím celkovou kvalitu schválených projektů a
přínos Opatření pro území MAS Stolové hory.
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Vliv opatření na
naplňování horizontálních témat
OP Z:

Udržitelný rozvoj
Dopad na environmentální pilíř je neutrální. Pozitivní je vliv na sociální pilíř
(potažmo i ekonomický pilíř) udržitelného rozvoje a zlepšení sociální situace,
vyplývající z pozitivního posunu v oblasti zaměstnanosti. Celkově má opatření
na uváděné horizontální téma neutrální, resp. mírně pozitivní vliv. V rámci
opatření bude respektován Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Budou podporovány pouze takové projekty, které nabízejí stejné příležitosti
všem dotčeným osobám, přičemž nebude v žádném z případů docházet k diskriminačním případům v podobě např. diskriminace z důvodu pohlaví,
v rámci tohoto opatření nebude docházet k jakémukoli rozlišování, vyloučení
nebo dávání přednosti. Opatření se zaměřuje na podporu žen ohrožených na
trhu práce a rodičů s malými dětmi. Opatření má na uvedené horizontální
téma pozitivní vliv.
Rovnost žen a mužů
Bude podporována rovnost žen a mužů v jednotlivých projektech týkající se
tohoto opatření, které má přinést snížení rozdílů v postavení žen a mužů na
trhu práce. Bude respektována Strategie pro rovnost žen a mužů, která stanovuje priority stejné odměny za stejnou práci, rovnosti v rozhodování, stejnou ekonomickou nezávislost pro ženy a muže ad. Opatření má na uvedené
horizontální téma pozitivní vliv.

Principy pro ur- Principy pro určení preferenčních kritérií vycházejí zejména z principů mečení
preferenč- tody LEADER, z příkladů dobré praxe a osvědčených postupů a z nastavení
ních kritérií:
SCLLD (vč. příspěvku k naplňování cílů a indikátorů, hodnocení potenciálních
rizik, vazby na cílové skupiny, horizontální témata apod.).
Při výběru projektů bude kladen důraz na kvalitu projektů, kdy bude zvláštní
zřetel věnován těmto kritériím (indikativní výčet):
- přínos k naplňování cílů SCLLD, resp. Opatření 1.3.
- míra, s níž projekt přispívá k řešení specifických problémů a výzev cílových skupin
- hodnocena je efektivnost a hospodárnost projektu (srovnání výše
rozpočtu projektu, jeho přínosů apod.)
- zvažována bude i návaznost na již realizované projekty
- sledován bude přínos z hlediska naplňování horizontálních témat
Konkrétní kritéria budou stanovena až k výzvě MAS.
Minimální hranice bude upřesněno ŘO a výzvou
celkových způsobilých výdajů:
Maximální hra- bude upřesněno ŘO a výzvou
nice
celkových
způsobilých výdajů:
Analýza rizik
Hodnocení rizika
Název rizika

Pravděpodobnost
(P)

Dopad
(D)

Význam
rizika
(V=P*D)

Opatření k řízení
identifikovaných rizik
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Organizační
Nedostatečná personální
základna pro realizaci projektu

1

3

3

Nedostatečné
množství
podaných žádostí o dotace

3

3

9

Vytvoření dostatečného a kvalitního personální zajištění v dostatečném časovém předstihu
Zajištění dostatečné informovanosti o vypsání výzvy projektu a výběr opatření relevantních pro
území

Finanční
Nedostatek finančních
prostředků na předfinancování projektu

Neproplacení žádosti o
platbu, neobdržení dotace

1

1

4

4

4

Zajištění potřebných a spolehlivých
zdrojů financování

4

Znalost pravidel poskytovatele dotace, kvalitní projektový management, kvalitní projektová dokumentace, dodržování pravidel
v oblasti zadávání zakázek, dobrá
komunikace mezi poskytovatelem
a příjemcem

8

Důsledné sledování a dodržování
podmínek daných OP Z ze strany
příjemce.

Právní
Nedodržení podmínek OP Z
2

4
Věcné

Opatření nebude dostatečně přispívat k řešení
prorodinných aktivit
Nízká alokace pro opatření

2

5

10

1

4

4

Zvýšení aktivity spolupráce mezi
subjekty zajišťujícími péči o děti a
potřebami zaměstnanců.
Důkladná identifikace absorpční kapacity, správná alokace.

Indikátory výstupu
Číslo
60000
Zdůvodnění
hodnoty

Název

Výchozí
stav

Cílový
stav

Celkový počet účastníků (osoby)

0
58
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici
indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v rámci realizace opatření předpokládá podporu zařízení péče o děti:
Příměstské tábory – kapacita příměstského tábora se předpokládá 10 osob, s přihlédnutím na délku realizace projektu 3 roky a s přihlédnutím na počet osob, u
kterých podpora překročí bagatelní hodnotu je plánován počet osob zasažených
projektem 20 osob
Dětské skupiny – předpokládá se podpora 3 dětských skupin s průměrnou kapacitou dětské skupiny 6 osob. S přihlédnutím k délce realizace projektu 3 roky a k obměně části dětí se předpokládá, že projekt zasáhne celkem 27 osob ve třech dětských skupinách, tj. průměrně 9 osob na jednu dětskou skupinu.
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (družiny)
– předpokládá se podpora 1 zařízení (školní družiny) s kapacitou 8 osob. S přihlédnutím k délce realizace projektu 3 roky a k obměně části dětí se předpokládá, že
projekt zasáhne 11 osob.
Při započítávání hodnoty indikátoru 1 dítě = 1 rodič vychází hodnota indikátoru
58 osob. Odhad na jednoho účastníka, rodiče, je 81 tis. Kč.
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50001
Zdůvodnění
hodnoty

50100
Zdůvodnění
hodnoty

50110
Zdůvodnění
hodnoty

Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit
uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci
bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém
rámci.
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)
0
36
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici
indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá,
že v tomto opatření budou podpořena zařízení péče o děti, která budou mít v souhrnu kapacitu ve výši 36 dětí. Způsob výpočtu:
V rámci realizace opatření se předpokládá podpora 5 projektů s následující kapacitou:
1 projekt na příměstské tábory – kapacita tábora se předpokládá 10 osob. Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky se čtyřmi týdenními běhy tábora ročně
a cenou 3500 Kč/týden na jednotku kapacity tábora.
3 projekty na dětské skupiny – průměrná kapacita jedné dětské skupiny se předpokládá 6 dětí, tj. 18 dětí na tři dětské skupiny. Předpokládaná doba trvání každého projektu je tři roky s cenou 5500 Kč/měsíc na jednotku kapacity dětské skupiny.
1 projekt na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování (školní družiny) – kapacita družiny se předpokládá 8 dětí. Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky s cenou 2600 Kč/měsíc na jednotku kapacity
družiny.
S ohledem na stanovenou alokaci na toto opatření vychází průměrná částka ve
výši cca 130 tis. Kč na jednotku kapacity za celou dobu trvání projektů, tj. tři roky.
Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit
uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci
bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém
rámci.
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního
věku (zařízení)
0
3
Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici
indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v tomto opatření v rámci projektů podporovaných ESF předpokládá podporu zařízení péče o
děti, která budou zaměřena na děti předškolního věku. S ohledem na povahu
předpokládaných projektů MAS v rámci tohoto opatření očekává podporu 3 zařízení, dětských skupin.
Indikátory výsledku
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního
věku (osoby)
0
27
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území a plánované 3
projekty na podporu dětských skupin, které by měly celkově zasáhnout 27 dětí (viz
indikátor 60000) a vzhledem k započítávání 1 dítě = 1 rodič MAS předpokládá, že
alespoň 27 osobám (rodičům dětí předškolního věku) bude díky podpoře zařízení
péče o děti předškolního věku umožněno jít do práce.
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50120
Zdůvodnění
hodnoty

Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let
(osoby)
0
7
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území, indikátor
50110, podmínky rodičovské dovolené a skutečnost, že do dětské skupiny mohou
být umístěny děti již od 1 roku věku MAS předpokládá, že přibližně 1/4 dětí umístěných v dětských skupinách budou ve věku do 3 let. Vzhledem ke způsobu započítávání 1 dítě = 1 rodič MAS předpokládá, že alespoň 7 osobám (rodičům dětí ve věku
do 3 let) bude díky podpoře zařízení péče o děti ve věku do 3 let umožněno jít do
práce.
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10.2 Programový rámec IROP
Na komunitně vedený místní rozvoj je zaměřena čtvrtá prioritní osa IROP cílící na vyvážený a udržitelný
územní rozvoj venkovských oblastí.
Obsahově je problematika zvýšení kvality života ve venkovských oblastech řešena prostřednictvím SC
4.1 IROP (Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu), jež je koncipován tak, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke
zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně kulturního
dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Prioritní osa 4 podporuje aktivity typově z
prioritních os 1, 2 a 3 IROP, konkrétně ze specifických cílů:
 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti soc. podnikání,
 SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví,
 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Tabulka níže uvádí přehled specifických cílů IROP, které je možné obecně realizovat v rámci SCLLD a
jejich vazbu na aktivity navržené ve Strategii MAS Stolové hory, resp. na Programový rámec IROP.
Tab. 14: Přehled specifických cílů IROP ve vazbě na SCLLD
Specifický cíl dle IROP

SC 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.2 Vznik nových a
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Aktivity navržené ve Strategii MAS Stolové hory vážící na SC IROP a
řešené prostřednictvím PR IROP
C11 výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
C12 výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
C14 realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy
D35 rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární
ochrany v obcích MAS jako základní složky IZS
A41 vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS
A42 podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS

Neřešeno v PR IROP

Neřešeno v PR IROP
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SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení,

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví,
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

A51 podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a subjektů předškolního vzdělávání
A52 podpora infrastruktury a vybavenosti základních škol
A53 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním
TP)
A54 rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
B43 ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního a
bohatství území MAS, vč. jeho využití v cestovním ruchu

Neřešeno v PR IROP

Programový rámec pro IROP byl sestaven na základě a v souladu s aktuálními verzi MPIN. Tvoří základ
a výchozí předpoklad pro využití finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu pro realizaci strategie a bylo tak nutné definovat konkrétní opatření, resp. aktivity SCLLD, jež
budou předmětem a obsahem programového rámce IROP.
Programový rámec vždy popisuje dané opatření, k němuž jsou přiřazeny příslušné aktivity, dále jsou
zde popsány cíle opatření, témata projektů, příjemci dotace, kteří mohou žádat prostřednictvím MAS,
indikátory, včetně čísla indikátoru dle aktuálního NČI, případně další informace dle požadavků IROP.
Název a číslo opatření CLLD uvedené v programovém rámci IROP se nemusí shodovat s opatřeními
uvedenými ve strategické části SCLLD, neboť tato opatření jsou zavedena pro potřeby tohoto konkrétního programového rámce IROP.
Informace uvedené v programovém rámci definovaných konkrétních opatření vychází z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být upřesněna MAS, řídícím orgánem, příp. i výzvou.
Konkrétně byla v programovém rámci IROP definována následující opatření SCLLD, na která byla na
základě výchozí celkové alokace vyčleněné IROP pro MAS Stolové hory a potřeby koncentrovat omezené disponibilní prostředky a dále na základě výstupů analytického aparátu a šetření absorpční kapacity, stanovena alokace dle finančního plánu.
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10.2.1 Opatření CLLD 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
Tab. 15: Programový rámec IROP – Opatření CCLD 2.1.

Opatření Programového
rámce IROP

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

Specifický cíl SCLLD

3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS dopravní infrastrukturou

Název a číslo opatření
SCLLD:

3.1. Dopravní infrastruktura

Vazba na specifický cíl
IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis opatření

Cílem realizace opatření je podpora a rozšíření udržitelných forem
dopravy, které snižují zátěž životního prostředí.
Snahou je zvýšit podíl šetrných forem dopravy – cyklodoprava a pěší
doprava, případně veřejná doprava.
Důležitá je návaznost různých forem dopravy. Opatření by dále
mělo přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Cíle opatření:

  zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě
 zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
 zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,
 využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních
sil,
 vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.
C11 výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
C12 výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
C14 realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy

Aktivity SCLLD
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Typy projektů:

Podporované projekty budou zaměřeny na výstavbu, rekonstrukci
a modernizaci cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená
automobilová doprava. Dále bude podporována výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení,
cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí
projektu může být budování doprovodné infrastruktury a prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy – odpočívadel, stojanů na
jízdní kola, prvků inteligentních dopravních systémů, veřejného
osvětlení a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit
zeleň, zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami.

Příjemci podpory:

Minimální a maximální
výše celkových způsobilých výdajů:
Principy preferenčních
kritérií

Podporováno bude i zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérový
přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací, tzn. výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků, podchodů a lávek pro chodce, včetně přechodů pro
chodce a míst pro přecházení, a další prvky zvyšující bezpečnost silniční, železniční, cyklistické a pěší dopravy), včetně prvků minimalizujících negativní dopad na životní prostředí (výsadba doprovodné
zeleně).
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Omezení možných příjemců oproti vymezení v IROP je dáno prioritizací a výběrem možných aktivit SC 1.2.
Případné jiné omezení příjemců podpory bude specifikováno a
odůvodněno ve výzvě.
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Indikátory výsledku
Kód NČI
2014+
75120
76310

Název indikátoru
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě (%)
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%)
Indikátory výstupu

Kód NČI
2014+

Název indikátoru
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76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)

76200

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km)

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace)
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10.2.2 Opatření CLLD 2.2. Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof
Tab. 16: Programový rámec IROP – Opatření CCLD 2.2.

Opatření Programo- 2.2. Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof
vého rámce IROP
Specifický cíl SCLLD:

4.3 Zlepšení správy v území MAS

Název a číslo opatření SCLLD:

4.3 Výkon správy v obcích MAS

Vazba na specifický
cíl IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
V souladu s dokumentem „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“ je cílem opatření dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit, právě ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V území MAS Stolové
hory, které leží v ORP Náchod, je hlavní pozornost soustředěna na přizpůsobení se nadprůměrným sněhovým srážkám, masivním námrazám a déletrvajícím suchům a z nich vyplývajícím rozsáhlým požárům, a to v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP, ve které je uveden seznam obcí
s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými
riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Dalšími riziky, kterým je v rámci opatření věnována pozornost, jsou vichřice, sesuvy, či mimořádné události antropogenního původu a
další.
Klimatické změny mají významný vliv také na krajinu, vodní a lesní hospodářství a zemědělství.
Prostřednictvím tohoto opatření bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Popis opatření

Cíle opatření:

Aktivity SCLLD:

D35 rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární ochrany
v obcích MAS jako základní složky IZS

Typy projektů:

Podporovány budou stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající
dislokaci za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či
technologií. V případě potřeby změny dislokace stanice z důvodu zajištění
přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS, bude realizována
stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších prostor.
Podporováno bude pořízení vybrané specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků změn klimatu – nadprůměrných sněho-
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Příjemci podpory:

vých srážek a masivních námraz (např. speciální dopravní prostředky) či pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem.
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III
(podle přílohy zákona o požární ochraně).
Omezení možných příjemců oproti vymezení v IROP je dáno prioritizací a
výběrem možných aktivit SC 1.3. a charakterem opatření v rámci SCLLD.
Případné jiné omezení příjemců podpory bude specifikováno a odůvodněno
ve výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých
výdajů:
Principy preferenčních kritérií

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě.

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS
Indikátory výsledku

Kód NČI 2014+
57520

Název indikátoru
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
(území)
Indikátory výstupu

Kód NČI 2014+

Název indikátoru

57001

Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (sety)

57501

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS (objekty)
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10.2.3 Opatření CLLD 2.3. Infrastruktura sociálních služeb
Tab. 17: Programový rámec IROP – Opatření CCLD 2.3.

Opatření Programo- 2.3. Infrastruktura sociálních služeb
vého rámce IROP
Specifický cíl SCLLD:

1.4 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v území MAS

Název a číslo opatření SCLLD:

1.4 Infrastruktura sociálních služeb

Vazba na specifický
cíl IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Popis opatření

Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru,
případně ke službám pobytového charakteru, které odpovídají současným
principům sociálního začleňování. Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají komunitní charakter – odborné sociální poradenství
(zejména osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (kdy cílem těchto služeb je předcházet nebo snížit sociální a
zdravotní rizika související se způsobem jejich života a zvýšit jejich kompetence umožňující lepší začlenění a uplatnění na trhu práce), programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zaměřené na
prevenci patologických jevů, prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, vč. osvěty v této oblasti - zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií
a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby
15+ apod.), služby zacílené na podporu mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce, atp.

Cíle opatření:

Aktivity SCLLD:

Podpora bude směřována i do infrastruktury komunitních center za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Sociálními službami se rozumí služby definované Zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Projekty, týkající se jiných sociálních služeb než služeb
definovaných v tomto zákoně, nebudou v PR IROP podpořeny.
Cílem opatření je dosažení lepší dostupnosti a kvality služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba v území MAS zvýšit
vybavenost infrastrukturou pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů.
A41 vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS
A42 podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS
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Typy projektů:

Projekty budou zaměřeny na nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební
úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,
obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
Dále se budou projekty orientovat na vybudování zázemí pro terénní
služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách apod.
Podpora ambulantních sociálních služeb se zaměří na prostorové oddělení
ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu objektů pro realizaci stávající sociální služby
v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v
ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách
domu.
Podporovány budou i vybrané typy pobytových sociálních služeb.
Předmětem podpory budou také komunitní centra, jež jsou v rámci Opatření
chápána jako veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako
celku.
Pozn.: Nejedná se o kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.

Příjemci podpory:

V těchto zařízeních bude poskytována kombinace komunitních a veřejných
služeb se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební
úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.
Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí, církve, církevní organizace.
Případné omezení příjemců podpory bude specifikováno a odůvodněno ve
výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých
výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě.

Principy preferenč- Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS
ních kritérií
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Indikátory výsledku
Kód NČI 2014+
67510

Název indikátoru
Kapacita služeb a sociální práce (klienti)
Indikátory výstupu

Kód NČI 2014+

Název indikátoru

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci (zázemí)

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
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10.2.4 Opatření CLLD 2.4. Vzdělávací infrastruktura
Tab. 18: Programový rámec IROP – Opatření CCLD 2.4.

Opatření Programového rámce IROP

2.4 Vzdělávací infrastruktura

Specifický cíl SCLLD:

1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v území MAS

Název a číslo opatření SCLLD:

1.5 Vzdělávací infrastruktura

Vazba na specifický
cíl IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit
rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit
reálnou uplatnitelnost na trhu práce.
Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Důraz bude kladen na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, výuku cizích
jazyků a oblast digitálních technologií. Cílem je rovněž zajistit rozvoj klíčových kompetencí mládeže v rámci zájmového a neformálního vzdělávání.
Cílem opatření je podpora vzdělávání osob zajištěním dostatečné kapacity
kvalitních a dostupných vzdělávacích zařízení.
Opatření cílí i na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a plnění potřeb
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Popis opatření

Cíle opatření:

Aktivity SCLLD:

A51 podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a subjektů předškolního
vzdělávání
A52 podpora infrastruktury a vybavenosti základních škol
A53 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (dalšího vzdělávání ve
vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním TP)
A54 rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Typy projektů:

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
V rámci podpory infrastruktury pro předškolní vzdělávání (mateřské školy)
budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o
děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní
zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Podpora sociální inkluze bude řešena prostřednictvím stavebních úprav budov,
učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
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Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách bude řešena prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi. Rozšiřování kapacit základních
škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního
obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Prostřednictvím tohoto opatření je také možné zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu.
 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích
Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání bude podporována v následujících
klíčových kompetencích – v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Budou podporovány stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve
vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
V rámci podpory infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže budou realizovány stavební úpravy a pořízeno vybavení pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi.

Příjemci podpory:

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty 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.
Případné omezení příjemců podpory bude specifikováno a odůvodněno ve
výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých
výdajů:
Principy preferenčních kritérií

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě.

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Indikátory výsledku
Kód NČI 2014+
50030
50020

Název indikátoru
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%)
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%)
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50120

Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let
Indikátory výstupu

Kód NČI 2014+

Název indikátoru

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
(osoby)

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)
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10.2.5 Opatření CLLD 2.5. Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Tab. 19: Programový rámec IROP – Opatření CCLD 2.5.

Opatření Programo- 2.5. Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
vého rámce IROP
Specifický cíl SCLLD:

2.4 Využití existujícího bohatství regionu v udržitelném cestovním ruchu

Název a číslo opatření SCLLD:

2.4 Cestovní ruch

Vazba na specifický
cíl IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Popis opatření

Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít
ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální
zaměstnanost a konkurenceschopnost. Opatření bude řešit dopady dlouhodobého podfinancování péče o klíčové památky v území MAS.

Cíle opatření:

Cílem opatření je obnova a revitalizace památkového fondu.

Aktivity SCLLD:

B43 ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního a bohatství území MAS, vč. jeho využití v cestovním ruchu

Typy projektů:

• Revitalizace souboru vybraných památek
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek (k 1. 1. 2014) a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1.2014 (Indikativní seznam NKP) v území MAS.
Součástí revitalizace mohou být i opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek
jako je např. zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory:

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
Případné omezení příjemců podpory bude specifikováno a odůvodněno ve
výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých
výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě.
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Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS
Indikátory výsledku

Kód NČI 2014+
91010

Název indikátoru
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za
vstupné (návštěvy/rok)
Indikátory výstupu

Kód NČI 2014+

Název indikátoru

90501

Počet revitalizovaných památkových objektů (objekty)

91005

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí (návštěvy/rok)
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10.3 Programový rámec PRV / Fiche PRV
Pro programový rámec PRV byly vytvořeny Fiche, jejichž výčet je uveden níže v tabulce a jež byly vypracovány na základě metodiky pro tvorbu Fichí MAS do Programového rámce Programu rozvoje venkova a dalších relevantních metodik a informací.
Tab. 20: Programový rámec PRV - přehled

Články Nařízení relevantní pro komunitně vedený místní rozvoj
Předávání znalostí a informační akce
Článek 14
Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Lesnická infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Zemědělská infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Pozemkové úpravy
Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Článek 24, odstavec 1., písmeno a)
Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin Článek 25
Neproduktivní investice v lesích
Článek 25
Investice do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Článek 26
Sdílení zařízení a zdrojů
Článek 35, odstavec 2., písmeno c)
Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy
LEADER
Článek 44

Aktivity navržené pro programový rámec PRV vážící na uvedené články Nařízení
Neřešeno v rámci PR PRV
B31 investice v živočišné a rostlinné výrobě (vč. staveb, technologií a mobilních strojů)
Neřešeno v rámci PR PRV

B21 budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury směřující
ke zvýšení kvality či hustoty lesních cest v území MAS
Neřešeno v rámci PR PRV
Neřešeno v rámci PR PRV
B11podpora vzniku malých podniků a živností nezemědělských
činnostech (tradičních řemeslných oborech, zpracovatelských
oborech, cestovním ruchu a dalších)
B12 diverzifikace podnikatelských aktivit na venkově směřující
k nezemědělským činnostem
B13 zkvalitnění infrastruktury pro podnikání malých podniků a
mikropodniků ve venkovských oblastech
Neřešeno v rámci PR PRV

Neřešeno v rámci PR PRV
B22 investice ke zvýšení environmentálních a společenských
funkcí lesů v území MAS (posílení jejich rekreační funkce)
B23 investice do lesnické techniky
B24 zakládání a rozvoj dřevozpracujících provozů

Neřešeno v rámci PR PRV
Neřešeno v rámci PR PRV

D22 spolupráce s okolními MAS ve vybraných oblastech (tradice, řemesla, regionální značky, cestovní ruch aj.)
D23 příprava a realizace projektů spolupráce s jinými MAS
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Návrh fichí PRV pro naplnění stanovených cílů
Pro využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova je zapotřebí definovat konkrétní fiche
programového rámce PRV. Údaje uvedené v rámci definovaných fichí vycházejí z aktuálně dostupných
údajů a jejich interpretace může být upřesněna řídícím orgánem, příp. i výzvou.
Konkrétně byly v programovém rámci PRV definovány fiche:
3.1. Investice do zemědělských podniků
3.2. Lesnická infrastruktura
3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
3.4. Neproduktivní investice v lesích
3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva
3.6. Aktivity spolupráce (Leader)
Mezi tyto fiche byla na základě analýz, výstupů komunitního projednávání a šetření absorpční kapacity
rozdělena přidělená alokace pro PR PRV z operace 19.2.1, fichi 3.6. byla přidělena alokace z operace
19.3.1.
S ohledem na absorpční kapacitu území a z provedeného šetření v území vyplynulo, že Fichi zaměřenou
na potravinářství není potřeba do PR PRV zařazovat.

Dále již následuje popis jednotlivých fichí PRV.
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10.3.1 Fiche 3.1. Investice do zemědělských podniků
Tab. 21: Fiche 3.1 Investice do zemědělských produktů

Název Fiche

3.1. Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

Vymezení Fiche

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

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Specifický cíl 2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání
v území MAS
 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 také investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu, případně investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Negativní vymezení podpory: V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení
kotlů na biomasu.

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Zemědělský podnikatel
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč

Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro
stanovení preferenčních kritérií)

Preferovány budou projekty, které (obecně):
 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského hospodaření,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 využijí stávající stavby,
 vytvoří pracovní místa,
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 mají kratší dobu realizace,
 zohledňují princip týkající se velikosti rozpočtu,
 zohledňují princip týkající se historie žadatele,
 zohledňují princip týkající se druhu zemědělství,
 podporují spolupráci na území MAS.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovené až ve výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Číslo
93701

Název

Výchozí stav

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Hodnota pro
mid-term (2018)
2

Cílový
stav
5

Hodnota pro
mid-term (2018)
0

Cílový
stav
1

Indikátory výsledků
Číslo
94800

Název

Výchozí stav

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

0
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10.3.2 Fiche 3.2. Lesnická infrastruktura
Tab. 22: Fiche 3.2 Lesnická infrastruktura

Název Fiche

3.2. Lesnická infrastruktura

Vazba na článek Nařízení
PRV

Čl. 17 odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura

Vymezení Fiche

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

Stručný popis Fiche

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména
prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl 2. Zlepšení podmínek pro podnikání v území MAS a
zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků
Specifický cíl 2.2 Zvýšení využití lesů v socioekonomickém rozvoji
regionu MAS

Oblasti podpory

 Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které
souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
 Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s
právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
min. 50 tis. Kč

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení preferenčních kritérií)

Preferovány budou projekty, které (obecně):
 zlepšují přístup k lesní půdě,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 zohledňují specifika budované infrastruktury (délka cesty,
návaznost),
 mají kratší dobu realizace,
 zohledňují princip týkající se velikosti rozpočtu,
 zohledňují princip týkající se historie žadatele.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovené až ve výzvě MAS
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Indikátory výstupů
Číslo
93701

Název

Výchozí stav

Počet podpořených podniků/příjemců
Indikátory výsledků

0

Hodnota pro
mid-term (2018)
1

Cílový
stav
2

Číslo

Název

Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový
stav

94302

Celková délka lesních cest (km)

0

1

3
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10.3.3 Fiche 3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
Tab. 23: Fiche 3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Název Fiche

3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Vymezení Fiche

Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
V souladu se stanovenými cíli Strategie, přispívá fiche k modernizaci, rozvoji
či vzniku subjektů, podnikajících v nezemědělských činnostech v území MAS.
Fiche přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti těchto subjektů ve venkovských oblastech.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.
Strategický cíl 2. Zlepšení podmínek pro podnikání v území MAS a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků
Specifický cíl 2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské podnikání a diverzifikaci ekonomických činností v území MAS
• Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Tyto ekonomické
činnosti budou specifikovány v platných Pravidlech. Podporovány budou investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce
dotace

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

Výše způsobilých
výdajů

min. 50 tis. Kč

Preferenční kritéria

Preferovány budou projekty, které (obecně):

(pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro
stanovení preferenčních kritérií)

max. 5 mil. Kč

 Snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 vytvoří pracovní místa,
 využijí stávající stavby,
 mají kratší dobu realizace,
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 zohledňují princip týkající se velikosti rozpočtu,
 zohledňují princip týkající se historie žadatele,
 zohledňují podporované činnosti,
 podporují spolupráci na území MAS.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovené až ve výzvě MAS
Indikátory výstupů
Číslo
93701
Číslo
94800

Název

Výchozí stav

Počet podpořených podniků/příjemců
0
Indikátory výsledků

Hodnota pro
mid-term (2018)
2

Cílový
stav
8

Název

Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový
stav

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

0

0

1
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10.3.4 Fiche 3.4. Neproduktivní investice v lesích
Tab. 24: Fiche 3.4 Neproduktivní investice v lesích

Název Fiche

3.4. Neproduktivní investice v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích

Vymezení Fiche

Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského
potenciálu lesů.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt
na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti,
včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Strategický cíl 2. Zlepšení podmínek pro podnikání v území MAS a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků
Specifický cíl 2.2 Zvýšení využití lesů v socioekonomickém rozvoji regionu MAS

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

 Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační
funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty
(do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních
a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze
také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např.
mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Definice příjemce
dotace

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných
území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu,
hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Výše způsobilých
výdajů

min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč

Preferenční kritéria

Preferovány budou projekty, které (obecně):

(pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro
stanovení preferenčních kritérií)

 Snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 jsou realizovány na větší ploše,
 mají kratší dobu realizace,
 zohledňují podporované aktivity,
 podporují spolupráci na území MAS.
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Konkrétní preferenční kritéria budou stanovené až ve výzvě MAS
Indikátory výstupů*
Číslo

Název

92702 Počet podpořených operací (akcí)
93001 Celková plocha (ha)
Indikátory výsledků*
Číslo

Název

Výchozí stav
0
0
Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)
1
3

Cílový
stav
2
10

Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový
stav

Závazný indikátor není (v souladu s metodikou pro tvorbu fichí) stanoven.
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10.3.5 Fiche 3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Tab. 25: Fiche 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Název Fiche

3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh

Vymezení Fiche

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 obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické
výkonnosti lesního hospodářství.
Strategický cíl 2. Zlepšení podmínek pro podnikání v území MAS a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků
Specifický cíl 2.2 Zvýšení využití lesů v socioekonomickém rozvoji regionu MAS

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

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

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním,
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
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Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro
stanovení preferenčních kritérií)

Preferovány budou projekty, které (obecně):
 Podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod lesního
hospodaření,
 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
 vytvoří pracovní místa,
 mají kratší dobu realizace,
 zohledňují princip týkající se velikosti rozpočtu,
 zohledňují princip týkající se historie žadatele.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovené až ve výzvě MAS
Indikátory výstupů*

Číslo
93701
Číslo
94800

Název

Výchozí stav

Počet podpořených podniků/příjemců
0
Indikátory výsledků*

Hodnota pro
mid-term (2018)
2

Cílový
stav
4

Název

Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový
stav

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

0

0

1
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10.3.6 Fiche 3.6. Aktivity spolupráce (Leader)
Tab. 26: Fiche 3.6 Aktivity spolupráce (Leader)

Název Fiche

3.6. Aktivity spolupráce (Leader)

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení Fiche

Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které musí vykazovat hodnotu přidanou
spoluprací, tzn. takové, kdy by výstupy projektu bez této spolupráce v takovéto
podobě nemohly vzniknout.

Stručný popis Fiche

Projekty v této fichi 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.
Strategický cíl 4 Kvalitní a transparentní správa území MAS a vytvoření podmínek
pro kvalitní život obyvatel v něm
Specifický 4.2. Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Budou podporovány takové projekty spolupráce, které jsou v souladu se schválenou SCLLD.
V rámci fiche budou realizovány měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD, jako jsou:
 cestovní ruch
 tradiční řemesla
 místní výrobky a lokální značky
 zemědělství
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 dobré 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.
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Definice příjemce
dotace

Výše způsobilých
výdajů

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z
PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území,
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
Indikátory výstupů

Číslo
92501
Číslo

Název

Výchozí stav

Celkové veřejné výdaje (EUR)
0
Indikátory výsledků
Název

Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)
0
Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový stav
24 223
Cílový stav

Nejsou stanoveny
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10.4 Programový rámec OP ŽP
Programový rámec byl vypracován vycházeje z doporučení MPIN v aktuální verzi a zohledněním informací MŽP, potažmo AOPK k tvorbě programového rámce CLLD.
Tab. 27: Opatření 4.1 programového rámce OP Životní prostředí

Číslo a název opatření CLLD:
4.1 Výsadba dřevin
Vazba na Specifický cíl opat3.6. Posílení přirozených funkcí krajiny v MAS
ření CLLD:
Vazba na specifický cíl OP ŽP: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita SCLLD:
C61 výsadba dřevin na nelesní půdě
Cíl opatření:
Opatření CLLD 4.1 sleduje shodné cíle jako SC 4.3. OPŽP, tedy přispět výsadbou vhodných dřevin na nelesní půdě (dle katastru nemovitostí) ke
zvýšení přirozených funkcí krajiny v řešeném území MAS Stolové hory.
Možná témata projektů:
Výsadba dřevin na nelesní půdě (solitérní, liniové a skupinové výsadby)
Možní příjemci dotace:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské
subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Minimální hranice celkových
100 tis. Kč
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových 2 mil. Kč
způsobilých výdajů:
Principy pro určení preferenč- Při hodnocení projektů v rámci PR budu zvažována kritéria dvojího
ních kritérií
druhu:
1. Ekologická kritéria projektu
Tj. hodnocen bude celkový přínos realizovaných opatření pro posílení
přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost a pro dosahování
cílů opatření PR OP ŽP.
2. Technicko-ekonomická kritéria
Kdy bude např. hodnocena nákladová efektivnost realizovaných opatření či jejich komplexnost a návaznost na další opatření v krajině ad.
Indikátory výstupů
Hodnota pro
Cílový
Číslo
Název
Výchozí stav
mid-term (2018)
stav
46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s
0
0
2
cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)
Indikátory výsledků
Hodnota pro
Cílový
Číslo
Název
Výchozí stav
mid-term (2018)
stav
45415
Počet lokalit, kde byly posíleny ekosysté0
Není ŘO
1
mové funkce krajiny (lokality)
vyžadován
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Kromě preferenčních kritérií, resp. jejich principů, uvedených u jednotlivých programových rámců,
jsou další informace uvedeny v příloze: Implementace

10.5 Měřitelné indikátory
V návaznosti a jako doplněk k informacím uvedeným o indikátorech strategických a specifických cílů
(kap. 4.) a zejména informacím uvedeným v jednotlivých programových rámcích v kap. 10 Akční plán,
jsou níže uvedeny indikátory výstupu na úrovni aktivit pro celou strategii, tedy vč. aktivit stojících mimo
programové rámce (těmi jsou barevně nepodbarvené aktivity).
U aktivit, jež jsou realizovány prostřednictvím programových rámců, jsou uvedeny indikátory totožně
s PR (vč. kódu NČI). U aktivit, které nejsou součástí PR, pak jsou uvedeny vlastní indikátory (tam, kde
bylo možné použít totožný nebo analogický indikátor s některým z NČI, je uveden i jeho kód dle NČI).
Tab. 28: Měřitelné indikátory
Aktivity
A11 podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních
zaměstnavatelů
A12 podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
A13 vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech
relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání

Název indikátoru
výstupu

Kód
NČL
2014+

Jednotka

60000

Osoby

50105

Podniky

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených
služeb
Počet projektů, které
zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři
nebo nevládní organizace
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné
správy a veřejné služby
na celostátní, regionální
a místní úrovni
Počet podpořených komunitních center

60000
67001

Osoby
Místa

62000

Projekty

62200

Projekty

55102

Zařízení

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených
zařízení péče o děti

60000
50001

Osoby
Osoby

Celkový počet účastníků
Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují flexibilní
formy práce

A14 zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na
trhu práce
A21 podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

A22 vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

A31 podpora vzniku, rozvoje a fungování dětských skupin
A32 podpora doplňkových zařízení péče o děti
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nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku

50100

Zařízení

Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb

55402

Zázemí

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

55401

Zázemí

50001

Osoby

A52 podpora infrastruktury a vybavenosti základních
škol

Kapacita podporovaných zařízení péče o
děti nebo vzdělávacích
zařízení

A53 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
(dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky
a poptávky na reg. trhu práce)

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

50000

Zařízení

93701

Podniky

A41 vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS

A42 podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb
v obcích MAS
A51 podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a
subjektů předškolního vzdělávání

A54 rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání mládeže
B11 podpora vzniku malých podniků a živností v nezemědělských činnostech (tradičních řemeslných oborech,
zpracovatelských oborech, cest. ruchu ad.)
Počet podpořených
podniků/příjemců
B12 diverzifikace podnikatelských aktivit na venkově
směřující k nezemědělským činnostem

B13 zkvalitnění infrastruktury pro podnikání malých
podniků a mikropodniků ve venkovských oblastech
B14 rekonstrukce existujících brownfields v území MAS
a jejich přeměna na funkční podnikatelské objekty

Počet rekonstruovaných
objektů typu brownfield

46601

Počet

B21 budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury
směřující ke zvýšení kvality či hustoty lesních cest
v území MAS

Počet podpořených
podniků/příjemců

93701

Podniky

B22 investice ke zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesů v území MAS (posílení jejich rekreační
funkce)

Počet podpořených
operací /akcí
Celková plocha

92702

Akce

93001

ha

B23 investice do lesnické techniky

Počet podpořených
podniků/ příjemců

93701

Podniky

Počet podpořených
operací /akcí

92702

Akce

(analogicky NČI)

B24 zakládání a rozvoj dřevozpracujících provozů
B25 zavádění preventivních opatření v lesích (realizace
opatření před povodňovými situacemi, požáry a dalšími
katastrofami)
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B31 investice v živočišné a rostlinné výrobě (vč. staveb,
technologií a mobilních strojů)

Počet podpořených
podniků/příjemců

93701

Podniky

B32 rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Počet podpořených
podniků/příjemců

93701

Podniky

B33 podpora spolupráce subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Počet podpořených
podniků/příjemců

93701

Podniky

Zvýšení očekávaného
počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí
Počet elementů kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou

91005

Návštěvy/
rok

91002

Elementy

Počet revitalizovaných
památkových objektů

90501

Objekty

91005

Návštěvy/
rok

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Délka rekonstruovaných
cyklostezek a cyklotras
Počet parkovacích míst
pro jízdní kola

76100

km

76200

km

76401

parkovací
místa

Celková délka vybudovaných či rekonstruovaných cyklostezek, cyklotras a pěších stezek

76201

km

C 13 rozvoj ostatní infrastruktury pro cyklodopravu
v území MAS (sloužící primárně pro rekreaci apod.)

C14 realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

75001

Realizace

76201

km

C15 opravy chodníků a tras pro pěší v obcích MAS

Celková délka vybudovaných či rekonstruovaných cyklostezek, cyklotras a pěších stezek

C16 výstavba a rekonstrukce místních komunikací a odstraňování bodových závad na nich

Délka nových nebo rekonstruovaných místních komunikací
Počet odstraněných bodových závad

B41 podpora a propagace specifických forem cestovního ruchu (venkovské turistiky, agroturistiky apod.)

B42 rozvoj turistické infrastruktury v území MAS

B43 ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního
a kulturního a bohatství území MAS, vč. jeho využití
v cestovním ruchu

C11 výstavba a modernizace cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

C12 výstavba a modernizace cyklotras sloužící k dopravě
do zaměstnání, škol a za službami

Zvýšení očekávaného
počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí

km
Počet

C21 úprava, revitalizace a vybavení veřejných
prostranství obcí (vč. mobiliáře, apod.)
90801
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C22 budování a modernizace místních dětských hřišť a
dalších prostor pro trávení volného času a pro odpočinek

Počet realizací rozvoje
veřejné infrastruktury

C23 výsadba a péče o veřejnou zeleň v obcích MAS
C24 nalezení nových funkcí pro nevyužité a chátrající
objekty v obcích

C31 výstavba a modernizace systémů pro sběr, třídění a
úpravu odpadů

Realizace

45002
Celkový počet vysazených stromů
Celková rozloha regenerovaných lokalit v Národní databázi brownfieldů pro ekonomické
využití malých a středních podniků (MSP)

ks

23300
m²

Podíl materiálového využití na celkové produkci ostatních odpadů
Plocha rekultivovaných
starých skládek z podpořených projektů

40100

%

40301

m²

C33 osvětová činnost v oblasti nakládání s odpady
(kampaně zaměřené na domácnosti, podniky ad.)

Podíl materiálového využití na celkové produkci ostatních odpadů

40100

%

C41 výstavba kanalizačních systémů a realizace opatření pro nakládání s odpadními vodami z domácností
(vč. výstavby a modernizace centrálních ČOV a domácích čistíren)

Délka vybudovaných kanalizací

42201

km

Návrhová kapacita nově
vybudovaných a rekonstruovaných ČOV

42205

Ekvivalentní
obyvatelé

C42 podpora projektů pro zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím

Domácnosti, které mají
nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí

C51 snižování energetické náročnosti veřejných budov,
budov k bydlení a k podnikání

Úspory energie v budovách

C52 náhrada neekologických zdrojů vytápění ve veřejných budovách a budovách k bydlení a k podnikání

Množství emisí PM10
z lokálního vytápění domácností

C61 výsadba dřevin na nelesní půdě

Plocha stanovišť, které
jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav
zachování

D11 podpora fungování spolků jako hybatelů veřejného
života v obcích MAS

Počet podpořených projektů zaměřených na
podporu kultury a volnočasových aktivit

C32 odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek v území MAS

D12 zachování a rozvoj zázemí pro činnost spolků, sportovních, kulturních a dalších volnočasových institucí

30201

32720(A

Domácnosti
GJ

nalogicky
NČI)

t/rok
36120
46500

ha

Počet

Počet
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D13 podpora zachování tradic prostřednictvím činnosti
spolků

D14 společné akce místních samospráv, spolků a dalších organizací ve veřejném zájmu (kulturní a vzpomínkové akce, akce pro děti apod.)

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení
pro volnočasové aktivity
a počet zařízení nově s
účelem pro volnočasové
aktivity
Počet partnerů zapojených do společných aktivit

91101

Partneři

D21 řízení strategie MAS (přípravné a podpůrné činnosti,
provozní činnosti, animační činnosti)

Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní
akční skupinou

93508

Výzvy

D22 spolupráce s okolními MAS ve vybraných oblastech
(tradice, řemesla, regionální značky, cestovní ruch aj.)

Nejsou stanoveny

62200

Projekty

Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření

68000

Instituce

D34 rozvoj a prohlubování spolupráce v rámci veřejného sektoru, spolupráce s neziskovým a dalšími subjekty v území, vč. mezinárodní spolupráce

Počet podpořených
spoluprací

54310

Spolupráce

D35 rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární ochrany v obcích MAS jako základní složky
IZS

Počet nové techniky a
věcných prostředků složek IZS (sety)
Počet nových a modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS

57001

Sety

57501

Objekty

D41 pořízení územních plánů, regulačních plánů a dalších dokumentů územního rozvoje

Počet územních plánů,
regulačních plánů a
územních studií

90200

Dokumenty

D42 zajištění ploch využitelných ke stabilizaci a rozvoji
území (pro bytovou výstavbu, případně podnikání či jiné
aktivity) tam, kde je jejich nabídka nedostatečná

Plocha připravených
rozvojových území

D23 příprava a realizace projektů spolupráce s jinými
MAS
D31 zavedení a zkvalitnění nástrojů a platforem komunikace místních samospráv s obyvateli, podnikateli a
NNO a zlepšení jejich informovanosti

D32 zvyšování transparentnosti rozhodování na místní
úrovni a zavádění participativních forem řízení ve veřejné správě

Počet projektů zaměřených na orgány veřejné
správy a veřejné služby
na celostátní, regionální
a místní úrovni

D33 optimalizace chodu úřadů a územních samosprávních celků

m2
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10.6 Klíčové projekty
Klíčové projekty, tedy projekty realizované samotnou MAS v rámci SCLLD a zařazené explicitně ve Strategii, nejsou realizovány.

10.7 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně schematického znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce
Následující obrázek přináší grafické znázornění struktury programových rámců OP Z, IROP, OP ŽP
a PRV (fialové diagramy) a struktury opatření SCLLD, která na programové rámce bezprostředně navazují (zelené diagramy) včetně uvedení vazeb mezi těmito diagramy.
Dále tento obrázek obsahuje vazby na opatření, která stojí mimo programové rámce buď plně (modré
diagramy na šedém podkladu) nebo částečně (oranžové diagramy na šedém podkladu).
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Obr. 7 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD
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10.8 Integrovaný přístup napříč programovými rámci
Programové rámce nejsou svým obsahem solitérní, ale právě naopak. Jejich náplň, tedy jednotlivé aktivity a rozvojové záměry, jsou integrální součástí celkového rozvoje území MAS. Jsou provázány s dalšími aktivitami, ať již z jiných programových rámců realizovaných prostřednictvím Strategie nebo aktivitami mimo ně, které však k dosahování cílů Strategie přispívají.
Výše je uvedeno grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD a jejich opatření a jejich
vazeb na další opatření strategie, ležící mimo programové rámce. Velmi významná je však i vazba mezi
jednotlivými programovými rámci navzájem, jimž se věnuje tato kapitola.
Následující tabulka znázorňuje integrační vazby a jejich sílu mezi jednotlivými opatřeními programových rámců IROP, OP Z a OP ŽP, resp. fichemi PRV. Z nejvýznamnějších vazeb mezi opatřeními/fichemi
lze uvést následující:
Silná integrační vazba existuje mezi opatřením 1.2 Sociální služby a sociální začleňování OP Zaměstnanost a opatřením IROP 2.3 Infrastruktura sociálních služeb. Jedná se o typicky komplementární opatření neinvestičního, resp. investičního charakteru, řešící sociální oblast. Bezprostřední pozitivní vazby
mají i opatření 1.1. Zaměstnanost a 2.3. infrastruktura sociálních služeb. Směr vazby je od 2.3. k 1.1.,
kdy opatření v rozvoji sociálních služeb mají pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu (vč. udržení ohrožených skupin na trhu práce) a tedy dosahování cílů opatření 1.1.
Integrační vazbu má opatření IROP 2.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava, které je zaměřeno na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a podporu cyklodopravy s cílem zajistit dopravu do zaměstnání,
škol a za službami. Proto má toto opatření integrační vazbu na další opatření, která jsou zaměřena na
podporu podnikání a zaměstnanosti (opatření 1.1), resp. služeb (opatření 1.2).
Opatření IROP 2.4 Infrastruktura pro vzdělávání podporuje kromě jiného rozvoj tzv. klíčových kompetencí pro účely sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Z tohoto důvodu má toto opatření silnou integrační vazbu na opatření podporovaná prostřednictvím programového rámce OP Zaměstnanost (především 1.1, ale i 1.2 a 1.3).
Opatření OP Z 1.1 Zaměstnanost má integrační vazbu na fiche PRV 3.1, 3.3 a 3.5, neboť v rámci tohoto
opatření jsou podporovány „měkké“ aktivity směřující k vytváření nových pracovních míst a ke vzdělávání obyvatelstva za účelem zvýšení lokální zaměstnanosti a k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly
s požadavky trhu práce. Prostřednictvím fichí jsou pak podporovány investice do infrastruktury určené
pro podnikání, a to včetně pořízení strojů či vybavení. Je důležité, aby jednotlivé podniky disponovali
personálem, který bude mít pro své pracovní uplatnění alespoň částečné odborné vzdělání. Významná
je díky dopadu na zaměstnanost v regionu i vazba mezi opatřením 1.1. a 2.5. (to řeší i využití přírodního
a kulturního bohatství v cestovním ruchu).
Opatření 1.3 Prorodinná opatření OP Zaměstnanost je primárně zaměřeno na zajištění péče o děti v
době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, a tak podporuje sladění rodinného a pracovního života rodičů. Z
tohoto důvodu zde existuje silná vazba na další opatření v rámci PR OP Z (zejména 1.1.). Částečně zde
existuje i vazba na fiche PRV 3.1, 3.3 a 3.5, řešící ekonomické aktivity ve venkovském prostoru, neboť
i jejich aktivity se mohou doplňovat (realizovat synergie) s opatřením 1.3. Stejně tak svým charakterem
váže opatření 1.3. na opatření rozvíjející infrastrukturu jak sociálních služeb, tak vzdělávací infrastrukturu (opatření 2.3. a 2.4.).
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Opatření 4.1 Výsadba dřevin OP ŽP má integrační vazbu na fichi PRV 3.1 Investice do zemědělských
podniků, kdy dopady v krajině, k nimž vede realizace opatření 4.1., mohou ovlivňovat zemědělské podnikání.
Poměrně silné prvky integrace lze sledovat i mezi fichemi PRV navzájem, zejména v oblastech vážících
na lesnictví a infrastrukturu v lesích či prvotní zpracování dřeva, viz tabulka níže.
Zvláštní integrační vazby realizuje ze své podstaty i fiche PRV 3.6. Jedná se o horizontální aktivitu spolupráce, k níž může v zásadě docházet v mnoha oblastech a integrační vazbu, větší či menší, tak může
realizovat s ostatními opatřeními /fichemi (s některými lze očekávat vazbu silnější, např. v oblasti kulturního bohatství a jeho využití v cestovním ruchu).
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Tab. 29 Integrační vazby mezi opatřeními
X – slabá vazba
XX – významná vazba
XXX – velmi významná vazba

Opatření CLLD OP
Zaměstnanost
1.1

1.1 Zaměstnanost

Opatření CLLD IROP

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

XX

XXX

XXX

X

XX

XXX

XX

XXX

X

XXX

X

XXX

XX

X

XX

XX

X

XXX

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

XX

XX

X

XX

X

XX

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

X

XX

X

XX

XX

X

XX

X

1.2 Sociální služby a sociální začleňování

XX

1.3. Prorodinná opatření

XXX

XX

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

XXX

XX

X

2.2. Připravenost složek IZS k řešení
rizik a katastrof

X

X

X

X

2.3. Infrastruktura sociálních služeb

XX

XXX

XX

X

X

2.4. Vzdělávací infrastruktura

XXX

XX

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

XX

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XXX

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

3.6. Aktivity spolupráce (Leader)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

4.1 Výsadba dřevin

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

2.5. Ochrana a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví
3.1. Investice do zemědělských
podniků
3.2. Lesnická infrastruktura
3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
3.4. Neproduktivní investice v lesích
3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Opatření
CLLD OP ŽP

Fiche Programu rozvoje venkova
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11 Vazba strategie na horizontální témata
Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi oblastmi socioekonomického rozvoje. Aby bylo možno dosáhnout udržitelného a vyváženého rozvoje území MAS Stolové hory, bylo
v rámci zpracování strategie nutné tato témata zohlednit a respektovat.
Klíčová horizontální témata jsou:
 podpora rovnosti mužů a žen;
 nediskriminace;
 udržitelný rozvoj.
Klíčová horizontální témata byla stanovena tři, nicméně se vlastně jedná o dva zásadní horizontální
cíle, a to udržitelný rozvoj a rovné příležitosti, které v sobě zahrnují rovnost mužů a žen a odstraňování
diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového
názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Princip rovných příležitostí tedy
znamená potírání diskriminace na jakékoliv úrovni.

11.1 Horizontální témata e vazbě na celkovou strategii MAS
MAS zajistí, aby v žádném případě nebyly prostřednictvím SCLLD podporovány projekty, které by vykazovaly negativní vliv na výše uvedená horizontální témata.
A. Rovné příležitosti
Rovné příležitosti budou respektovány v každém projektu, který bude v rámci SCLLD realizován.
Především je třeba zohledňovat je tam, kde hrozí nebezpečí, že by realizace projektu či aktivity s ním
spojené mohly mít diskriminační dopad na nějakou skupinu obyvatel.
Na rovné příležitosti mužů a žen jsou přinejmenším částečně zaměřena např. opatření Strategie 1.1
Zaměstnanost (aktivity A 13 a A 14) a 1.2 Sociální inkluze a sociální služby (aktivity A 21 a A 22) či 1.3
Prorodinná opatření (aktivity A 31 a A 32)
Téma nediskriminace je stěžejní pro tatáž opatření, a k nim v sociální oblasti pro další - 1.4 Infrastruktura sociálních služeb (aktivita A 41 a A 42). Budou podporovány projekty zaměřené na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, nebo na zvyšování
uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce, podobně jako na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních
služeb, včetně zajištění služeb péče o děti s cílem zapojit či udržet rodiče s malými dětmi na trhu práce.
V rámci kombinace opatření 1.1 Zaměstnanost a 1.5 Vzdělávací infrastruktura bude s ohledem na soulad nabídky a poptávky na regionálním trhu práce podporováno posilování klíčových kompetencí osob
za účelem zvýšit jejich kvalifikaci a najít jim uplatnění na místním trhu práce (aktivity A 13 a A 53).
Lze konstatovat, že zejména projekty podpořené prostřednictvím programového rámce financovaného
z OP Zaměstnanost (viz dále) budou vykazovat pozitivní vliv na problematiku rovných příležitostí.
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B. Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský
a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného
rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě.
Udržitelný rozvoj je tak postaven na třech základních pilířích – sociálním, ekonomickém a environmentálním a cílem je udržet rovnováhu mezi nimi. SCLLD ve své návrhové části plně zohledňuje principy
udržitelného rozvoje a podporuje aktivity, které budou k životnímu prostředí pozitivní případně neutrální. SCLLD byla navržena tak, aby nedošlo k zásadním vychýlením a upřednostněním jednoho principu
před ostatními. Strategie naopak vhodně kombinuje opatření ve všech pilířích udržitelného rozvoje –
jak hospodářská a ekonomická témata, tak témata environmentální a sociální.
Problematice klimatu a aktivitami, které budou mít pozitivní vliv na klima a budou do určité míry zmírňovat vliv lidské činnosti na klimatické změny, se bude v rámci realizace SCLLD věnovat opatření Strategie 3. 5 Čistota ovzduší, opatření 3.6 Opatření v krajině a částečně též opatření 3.2 Prostředí obcí.
Jednoznačně pozitivní dopad má opatření 3.1. (řešící podporu cyklodopravy).
Ochrana životního prostředí bude dále realizována skrze aktivity, které jsou na životní prostředí přímo
zaměřeny (3.3 Odpady a materiálové toky, 3.4 Technická infrastruktura) a dále skrze intervence, které
životní prostředí mohou ovlivňovat nepřímo. Ochrany životního prostředí se z opatření prioritní osy 2
částečně dotknou zejména oblasti zaměřené na hospodaření v lesích (2.2 Lesnické podnikání), kdy budou podporovány například projekty zaměřené na šetrnější hospodaření v lesích, případně aktivity zaměřené na budování a rekonstrukci lesnické infrastruktury (B 23), případně na zvýšení environmentální
a společenské funkce lesů v území MAS (aktivity B 21 a B 22). Nepřímo mohou k ochraně životního
prostředí přispět i projekty zaměřené na technologie a stavby v živočišné a rostlinné výrobě, jejichž
výsledkem může být mj. snižování energetické náročnosti zemědělského podnikání, zvyšování efektivity výrobních zařízení a snižování vypouštění emisí (opatření 2.3 Zemědělské podnikání, aktivita B31).
Nepřímý pozitivní dopad na udržitelný rozvoj se očekává i u všech opatření v prioritní ose 4.
Tab. 30 Vliv specifických cílů Strategie na horizontální témata

Specifický cíl Strategie
1.1. Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů
do řešení problémů nezaměstnanosti na
území MAS
1.2 Zvýšení zapojenosti lokálních aktérů
do řešení sociálního začleňování na území
MAS
1.3 Zvýšení flexibility na lokálním trhu
práce a vyšší využití místní pracovní síly
1.4 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v území MAS
1.5 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v území MAS
2.1 Zlepšení podmínek pro nezemědělské
podnikání a diverzifikaci ekonomických
činností v území MAS
2.2. Zvýšení využití lesů v socioekonomickém rozvoji regionu MAS

Rovnost
mužů a žen

Podpora rovných
příležitostí a nediskriminace

Udržitelný
rozvoj

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní
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2.3 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání v území MAS
2.4 Využití existujícího bohatství regionu
v udržitelném cestovním ruchu
3.1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS
dopravní infrastrukturou
3.2 Zkvalitnění a revitalizace veřejného
prostoru v území MAS
3.3 Snížení zátěže území MAS související s
odpady
3.4. Zlepšení vybavenosti území technickou infrastrukturou

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

4.3 Zlepšení správy v území MAS

neutrální

neutrální

pozitivní

4.4 Vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj území MAS

neutrální

neutrální

pozitivní

3.5. Snížení emisí znečišťujících látek
3.6. Posílení přirozených funkcí krajiny v
MAS
4.1. Zlepšení nabídky a kvality volnočasových a zájmových aktivit v obcích MAS
4.2. Posilování významu MAS jako hybatele místního rozvoje

Zdroj: vlastní zpracování

V případě Programu rozvoje venkova jsou zvláště posuzována následující specifická témata:
✓ klima;
✓ inovace;
✓ životní prostředí.
Nepřímo mohou ke zmírňování změn klimatu přispět projekty realizované v rámci fiche 3.1 zaměřené
na technologie a stavby v živočišné a rostlinné výrobě, jejichž výsledkem může být mj. snižování energetických nároků, zvyšování efektivnosti výrobních zařízení a snižování vypouštění emisí.
Významný potenciál pro rozvoj venkova a venkovských oblastí se nalézá také v rozvoji inovací
v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tomuto rozvoji však brání nedostatečný nebo zcela chybějící
přenos znalostí či systematické sledování inovací a znalostí ve výše zmíněných oborech. SCLLD tedy
obsahuje aktivity zaměřené na odborné vzdělávání a získávání dovedností pracovníků, právě např.
v zemědělství a lesnictví (aktivita A13), jež však není součástí PR PRV.
Z pohledu inovací je významná také aktivita SCLLD B32 rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jež však s ohledem na priority území a potřebu koncentrace omezených zdrojů PRV není součástí programového rámce PRV.
Značný inovační potenciál pro venkovské území skýtají také aktivity fiche 3.6. Aktivity spolupráce (Leader). Jejich prostřednictvím dochází ke spolupráci ve venkovském prostoru, přenosu dobrých zkušeností nebo právě inovací.
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Ochrana životního prostředí bude v SCLLD realizována skrze aktivity, které jsou na ochranu a zachování životního prostředí přímo zaměřeny a dále skrze intervence, které životní prostředí mohou ovlivňovat nepřímo. Většina aktivit přímo zaměřených na ochranu životního prostředí nebude podporována
prostřednictvím programového rámce PRV, neboť tyto aktivity nelze do daného rámce zahrnout.
V rámci PRV se přímo ochrany životního prostředí dotknou oblasti zaměřené na hospodaření v lesích
(fiche 3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva), kdy budou podporovány například
projekty zaměřené na šetrnější hospodaření v lesích, případně aktivity zaměřené na budování a rekonstrukci lesnické infrastruktury (3.2. Lesnická infrastruktura), případně na zvýšení environmentální a
společenské funkce lesů v území MAS (3.4. Neproduktivní investice v lesích).

Většina aktivit strategie přímo zaměřených na ochranu životního prostředí nebude podporována prostřednictvím programových rámců.

11.2 Horizontální témata a vazba na programové rámce
V programových rámcích byla definována možná témata projektů jednotlivých opatření, resp. fichí
PRV. Na základě toho je níže uveden stručný přehled vazby horizontálních témat na jednotlivé programové rámce:
Programový rámec IROP
Oblast rovných příležitostí a nediskriminace bude zohledněna v projektech podpořených v rámci opatření 2.3. Infrastruktura sociálních služeb či2.4 Vzdělávací infrastruktura, kdy bude mimo jiné brán zřetel
na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Na oblast udržitelného rozvoje má pozitivní vliv opatření 2.1. Udržitelná a bezpečná doprava, kdy bude
podporován rozvoj cyklodopravy nebo opatření 2.2. Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof,
v rámci kterého bude podporován rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární
ochrany v obcích MAS jako základní složky IZS, aby byla zajištěna jejich připravenost na řešení rizik a
mimořádných událostí vyplývajících ze změn klimatu. Stejně tak opatření PR IROP 2.5. Ochrana a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví má potenciál přispívat k udržitelnému rozvoji.
Programový rámec OP Zaměstnanost
V rámci OP Zaměstnanost je v Obecných pravidlech jednoznačně uvedeno, že žádný z podpořených
projektů nesmí mít negativní vliv na rovné příležitosti žen a mužů a ani nesmí být svou povahou diskriminační. Výše uvedené se promítá i do preferenčních kritérií, neboť MAS má v rámci stanovených principů pro tvorbu preferenčních kritérií uvedeno, že bude sledován přínos z hlediska naplňování horizontálních témat.
Všechna tři opatření programového rámce OP Z mají pozitivní vliv či jsou přímo zaměřena na rovnost
mužů a žen a na nediskriminaci.
Co se týká vlivu opatření PR OP Z na udržitelný rozvoj, očekávají se projekty s převážně neutrálním
(případně mírně pozitivním) vlivem, přičemž je zřejmé, že nesmí být podpořen projekt, který by mohl
vykazovat vliv negativní.
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Programový rámec (fiche) PRV
V oblasti intervencí z programového rámce PRV budou jednotlivé fiche nediskriminační, tzn. že budou
zachovávat rovný přístup k mužům i ženám i ostatním skupinám obyvatel. Očekávají se projekty s převážně neutrálním vlivem na rovnost mužů a žen a nediskriminaci.
Podrobněji k vlivu některých opatření PR PRV na udržitelný rozvoj viz předchozí text. Jedná se zejména
o potenciálně pozitivní dopad některých intervencí fichí 3.1 či 3.5., případně 3.2. a 3.4.
Fiche PRV 3.6., jež je svým charakterem horizontální, má potenciál realizovat projekty, které budou mít
pozitivní dopad jak na témata rovnosti příležitostí, tak udržitelného rozvoje.
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12 Seznamy
12.1 Seznam zkratek
AEO
BPEJ
CLLD
CR
ČOV
Č. p.
ČR
ČSÚ
DSO
ENRF
ESF
EVL
EZFRV
EZP
GIS
Ha
HK
HZS
CHKO
CHOPAV
IROP
JPÚ
KES
KPÚ
k. ú.
LEADER LFA
MAS
MMR
MPSV
MÚ
MŽP
NKP
NNO
NPR
Ob.
ONV
OP
OP TP
OP Z

agroenvironmentální opatření
bonitovaná půdně ekologická jednotka
komunitně vedený místní zdroj
cestovní ruch
čistírna odpadních vod
číslo popisné
Česká republika
Český statistický úřad
dobrovolný svazek obcí
Evropský námořní a rybářský fond
Evropský sociální fond
evropsky významné lokality
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
evidence zemědělských podnikatelů
geografický informační systém
hektar
Hradec Králové
hasičský záchranný sbor
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
Integrovaný regionální operační program
jednoduché pozemkové úpravy
koeficient ekologické stability
komplexní pozemkové úpravy
katastrální území
Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale
(Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova)
Less-favoured areas
místní akční skupina
ministerstvo pro místní rozvoj
ministerstvo práce a sociálních věcí
městský úřad
ministerstvo životního prostředí
národní kulturní památka
nestátní nezisková organizace
národní přírodní rezervace
obyvatel
okresní národní výbor
operační program
operační program technická pomoc
operační program zaměstnanost
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OP ŽP
ORP
p. b.
PO
POÚ
PP
PRV
RES
SCLLD
SDH
SFDI
SCHKO
SLDB
SZIV
Tab.
TIC
TTP
ÚAP
ÚPD
ÚSES
VDJ
VCHÚ
VŠ
z. s.
ZŠ
ŽP

operační program životní prostředí
obec s rozšířenou působností
procentní bod
ptačí oblast
pověřený obecní úřad
přírodní památka
program rozvoje venkova
registr ekonomických subjektů
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
sbor dobrovolných hasičů
státní fond dopravní infrastruktury
správa chráněné krajinné oblasti
sčítání lidu, domů a bytů
státní zemědělský intervenční fond
tabulka
turistické informační centrum
trvalý travní porost
územně analytické podklady
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vodojem
velkoplošně chráněné území
vysoká škola
zapsaný spolek
základní škola
životní prostředí
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12.2 Seznam zdrojů
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Český statistický úřad (www.czso.cz)
Dotazníkové šetření
Evidence zemědělského podnikatele (http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP)
Evropský sociální fond (http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html)
Integrovaný regionální operační program (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana)
Jízdní řády (http://jizdnirady.idnes.cz/)
Mapový portál Královéhradeckého kraje (http://gis.kr-kralovehradecky.cz/)
Mapy CZ (www.mapy.cz)
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz)
Místní akční skupina Stolové hory (www.mas-stolovehory.cz)
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Program rozvoje venkova (https://www.szif.cz/cs/eafrd)
Regionální informační servis (www.risy.cz)
Registr ekonomických subjektů (http://registry.czso.cz/irsw/)
Rejstřík škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/)
Ředitelství silnic a dálnic (http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.asp)
Sčítání lidu, domů a bytů (http://notes.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home)
Státní fond dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz)
Územně analytické podklady města Náchod
Územní plány obcí
Výstupy z veřejných projednání
Webové stránky obcí MAS Stolové hory
Metodiky a dokumenty
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020
Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020
Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 k integrovanému nástroji Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD)
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020,
verze 1.0 (http://www.mmr.cz/cs/Databaze-dokumentu?tag=POKYN)
Metodický pokyn – Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014 2020
Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Metodické pokyny řídících orgánů pro tvorbu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Programový dokument IROP
Programový dokument PRV
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Programový dokument OP Z
Programový dokument OP ŽP
Plán péče o CHKO Broumovsko (2013 – 2022)
Strategický plán pro město Náchod
Strategický plán pro město Hronov
Strategický plán – Žďár nad Metují
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