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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

1. 

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí 

veřejné projednání strategie 

V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014 od 15:00 hod. konalo setkání s veřejností z území 

působnosti MAS Pobeskydí. Přítomni jsou uvedeni na prezenční listině. 

Setkání zahájila Ing. Krystyna Nováková, současně představila prezentaci Poslání a cíle MAS 

Pobeskydí. Vysvětlila, co je místní akční skupina, popsala její vznik, náplň práce, vysvětlila území 

působnosti v období let 2007–2013 a území působnosti pro následující programové období 2014-

2020. Ozřejmila smysl a principy metody Leader. Zaznělo shrnutí podpory území před rokem 2007, tj. 

v programech LEADER financovaných státním rozpočtem České republiky a programem Leader+ 

financovaným z 80 % prostředky EU.  

Stěžejní informací bylo představení podpořených projektů v opatření IV.1.2 Realizace místní 

rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. K dnešnímu dni bylo 

realizováno 92 projektů v celkové výši poskytnuté dotace téměř 77 mil. Kč. Byly představeny příklady 

podpořených a již ukončených projektů. Tato část prezentace byla rozdělena na pět částí tj. pět fichí 

Strategického plánu Leader Místní akční skupiny Pobeskydí (více viz prezentace).  Následovalo shrnutí 

možnosti implementace připravované strategie pro období 2014-2020: 

• Alokace (podpora) pro území MAS (projekty žadatelů podpořené MAS, vlastní projekty MAS) 

• Individuální projekty (přímé žádosti o dotace do programů) 

• Projekty meziobecní spolupráce (vize finančních prostředků přímo na DSO) 

• Projekty spolupráce (přeshraniční, MAS – projekty spolupráce místních akčních skupin – 

zatím nejsou stanoveny rámce) 

• Vlastní projekty bez veřejné podpory (těžko zjistitelné pro monitoring realizace strategie) 

Na závěr své prezentace Ing. Krystyna Nováková naznačila cíle MAS pro přípravu na období po roku 

2020. Je potřeba v rámci nadcházejícího období podpořit přirozenou spolupráci aktérů, naučit se 

řešit potřeby území společně a vlastními zdroji a připravit se na rozvoj území bez podpory EU (pozn.: 

zemědělství by snad mělo být po roce 2020 stále podporováno).  

Další částí setkání byla věnována veřejnému projednání integrované strategie rozvoje území 

Pobeskydí pro období 2014-2020, kterou moderoval pana Mgr. Davida Ruckého (facilitátor a 

zpracovatel návrhové části této strategie). V úvodu shrnul klíčové faktory z analytické části, přiblížil 

SWOT analýzu, vysvětlil vizi. Podrobně se věnoval prioritám a jednotlivým opatřením (viz 

prezentace).  

K jednotlivým prioritám Ing. Krystyna Nováková doplnila oblasti a opatření, na které budou moci 

žádat o podporu pro celé území místní akční skupiny (a na které budou moci žádat jednotliví žadatelé 

u MAS, za podmínky, že tuto podporu MAS získá). V prioritě Společnosti to bude zejména:  
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• Opatření zaměřená na sociální služby a navazující služby, zejména s cílem začleňování 

sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením - touto cílovou skupinou 

pravděpodobně budou senioři, osoby se zdravotním postižením a další. (Integrovaný 

regionální operační program, případně Operační program Zaměstnanost) 

• Opatření v oblasti školství – rozvoj klíčových kompetencí, zefektivnění kapacit, inkluzivní 

vzdělávání (Integrovaný regionální operační program) 

• Opatření, která lze chápat jako prorodinná (Operační program Zaměstnanost) – není zatím 

v OP upřesněno 

• Kulturní dědictví – zatím je možnost pouze na národní kulturní památky, ale na úrovni 

Národní sítě MAS se vyjednává o rozšíření na všechny kulturní památky vč. památky místního 

významu (Integrovaný regionální operační program) 

V prioritě Hospodářství to bude zejména: 

• Zemědělství a lesnictví (Program rozvoje venkova) 

• Podpora zaměstnanosti – sociální podnik (Integrovaný regionální operační program, Operační 

program Zaměstnanost), a další opatření (Operační program Zaměstnanost – zde je malá 

šance na podporu pro naší MAS – existuji území z vyšší nezaměstnanosti a výraznějšími 

sociálními problémy) 

V prioritě Životní prostředí a infrastruktura to bude zejména 

• Krajina a intravilán – biodiverzita (Operační program Životní prostředí – zde se ještě 

vyjednává o rozšíření podpory pro MAS), Pozemkové úpravy (Program rozvoje venkova) 

• Doprava a dopravní infrastruktura -  podpora alternativních druhů dopravy zejména 

cyklotrasy, cyklostezky, propojování různých druhů dopravy (cyklo, hromadná doprava 

apod.), bezpečnost na silnici (Integrovaný regionální operační program), z opatření 

optimalizace dopravní infrastruktury - okrajově infrastruktura související s pozemkovými 

úpravami a lesní infrastruktura (Program rozvoje venkova) 

V prioritě Management rozvoje území nejsou identifikovány opatření, která by bylo možnosti 

realizovat alokací pro území MAS, ale velká část opatření lze identifikovat jako principy LEADER (např. 

zapojování veřejnosti, partnerství, strategické plánování atd.).  

Zbývající opatření by mělo být možno financovat přímo z operačních programů. U části opatření 

(např. podpora spolkové činnost) bude potřeba hledat vlastní zdroje a či zdroje v státních 

(ministerstev) a krajských dotačních programech.  MAS dle současného znění OP VVV bude moci 

získat finančních prostředky na vlastní animační činnost v oblasti školství a poradenství pro školy 

(financování z OP VVV). V OPPIK (podnikání) by měly mít MAS možnosti dodat žadatelům do OPPIK 

doporučení, že projekt je v souladu se strategií MAS a tím by projekt měl získat preferenčních body 

(vyjednávání z OPPIK je složité). Na závěr byla otevřena diskuse. 

Do diskuse se zapojili: Pavel Postůvka, obec Dolní Domaslavice Chtěl hledat řeší problému jak 

“skloubit náklady na zemědělskou činnost a náklady obce související se zemědělstvím – hlavně 

komunikace. Zemědělci používají větší a těžší stroje. Silnice které obce opraví, po kterých tyto stroje 

jezdí se, rychle dojdou k újmě. Je potřeba vybudovat takovou síť komunikací, aby zemědělci měli 

přístup na svá pole (to je velice důležité) a přitom, aby obce měli peníze na opravy a nebo to jakýmsi 
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takovým podobným způsobem vyřešit.“ Ing. Krystyna Nováková vidí, řešení v principu partnerství a 

společného dialogu zemědělců a obcí na úrovni MAS. Dále dodala, že částečně lze řešit pozemkovými 

úpravami, které bude možno z PRV financovat. Ing. Petr Martiňák, obec Horní Tošanovice se 

domnívá, že řešení asi v MAS není, protože toto vyžaduje řádnou dávku peněz. Ing. Karel Obluk 

rozšiřuje téma i na správce lesů. Ing. Nováková navrhuje, že problém by mohl být tématem pro SPOV 

a NS MAS ČR. RNDr. David W. Novák, Ph.D. se domnívá, že toto téma je mimo finanční možnosti 

MAS. Dalším příspěvkem bylo vystoupení podnikatele a občana z obce Vělopolí Ing. Aleše Stebela se 

zaměřením na malé čistírny odpadních vod. Ing. Nováková vyjádřila, že toto je v návrhové části  v 

opatření decentralizované čištění odpadních vod a tato oblast se dokonce objevila i v návrhu OPŽP – 

ovšem nebude možno žádat přes MAS, ale přímo v OPŽP (ovšem zatím není program schválený a 

nejsou známy podmínky poskytování podpory).  

Poslední informaci podala Ing. Krystyna Nováková: operační programy by měly být Evropskou komisí 

schváleny do únoru 2015, výzvy k předkládání žádostí MAS budou vyhlášeny pravděpodobně nejdříve 

v I. pololetí 2016. Výzvy jednotlivých programů snad již během roku 2015. 

Závěrem Ing. Krystyna Nováková poděkovala všem za účast a popřála úspěšnou spolupráci.  

Zapsala: Věra Kratochvílová 

 

Přílohy: fotodokumentace, prezenční listina, připomínky se strategií, prezentace 

Fotodokumentace 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoj

5. 

zvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Morav
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Připomínky ke strategií 

Po veřejném projednání a zveřejnění prezentovaného materiálu na stránkách MAS byly přijaty 

následující relevantní připomínky, který byly většinou akceptovány a zapracována do další verze 

návrhové části strategie. 

V oblasti Management rozvoje území chybí Metoda LEADER 

V nachází se duplicity v opatřeních zaměřených na vzdělávání, poradenství a osvětu => akceptováno, 

bude vyřešeno 

Není obvyklé uvádět dílčí vize dle problémových okruhů => je zapracováno do textu vize 

V rámci pracovních skupin jsme hovořili o oblastech v prezentaci se objevily problémové okruhy => 

chyba při tvorbě prezentace 

Přírodní dědictví nepatří do okruhu společnost => akceptováno 

Opatření „podpora vzniku a realizace nových podnikatelských záměrů“, „podpora výstavby a 

zkvalitnění stávající technické infrastruktury“ – široké, nekonkrétní, nevíte co chcete, jde poznat, že 

tam máte ty další, o kterých teď nevíte – toto se řeší aktualizací strategie => akceptováno 

Opatření „Prosazování legislativních změn“ – na toto se nadají provádět projekty, je to součást dílčích 

projektů => akceptováno 

Problémový okruh Životní prostředí a infrastruktura má výrazně více priorit než ostatní problémové 

okruhy => dle možnosti bude upraveno 

Proč zefektivnění kapacit pro předškolní a základní vzdělávání – chybí mi zde družiny. => součástí 

popisu opatření jsou myšleny všechny školská zařízení – bude vhodně upraven název opatření 

Nemáte sociální bydlení, nebudete se na toto téma zaměřovat, bude podporováno => sociální 

bydlení nebylo pracovní skupinou zařazeno mezi priority, v případně opakování se této připomínky 

projedná pracovní skupina 

Chybí mi ve strategií podpora řemesel a služeb pro obyvatele => akceptováno 

 

Děkujeme všem za připomínky. 

 

10. října 2014 



Setkání s MAS Pobeskydí 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.  

Soběšovice, 4. 9. 2014 

Program 

• Poslání a cíle MAS Pobeskydí 

• Podpořené projekty SPL MAS Pobeskydí 
na období 2007–2013 

• Veřejné projednání nové strategie MAS 
Pobeskydí pro období 2014+ 

 

 

 

POSLÁNÍ A CÍLE MAS 
POBESKYDÍ 

Co to je MAS? 

• Organizace působící v konkrétním 
venkovském území pracující metodou 
LEADER (komunit. vedený místní rozvoj) 

• Sdružení (společenství) místní aktérů, 
kteří se dohodnou na společné strategií a 
společně prosazují její naplňování 

 

 

Metoda LEADER 

• Odpovědnost za rozvoj území se přenáší 
ze státu na místní aktéry 

• Vzor je uplatňování principu partnerství ve 
městech (70.- 80. léta 20. století) 

• Nedostatky sektorově zaměřených 
programů/strategií na venkově (80.- 90. 

léta 20. století) 

Metoda LEADER 

• Návaznost na tradiční spolupráci 
venkovských aktérů (obce, spolky, školy, 
církve, zemědělci apod.) 

• Sdružování zdrojů a jejich využívání pro 
obnovu a rozvoj venkova (daného území) 

• Dohoda na společném úsilí 



Metoda LEADER 

Potřeby 
regionu 

Společné 
cíle 

Projekty 

Principy LEADER 

• Princip „zdola nahoru“ (o rozvoji území 
rozhodují jeho obyvatele) 

• Partnerství místních aktérů (veřejná 
sféra, neziskovky, podnikatelé, jednotlivci) 

• Strategie rozvoje konkrétního 
venkovského území (lokální aspekt, 
strategické řízení) 

Principy LEADER 

• Integrované a víceodvětvové akce 

(propojování, synergetické efekty) 

• Usnadnění inovací (nové přístupy) 

• Síťování (lokální, regionální, národní…) 

• Spolupráce (společné projekty) 

 

 

Poslání a cíle MAS Pobeskydí 

• Vznik v roce 2004 

• Posílení strategického plánování, obnovy 
a rozvoje venkova 

• Podpora rozvoje Pobeskydí s využitím 
vnitřního potenciálů regionu a na principu 
vytváření partnerství mezi subjekty 

• Využít podporu EU 

 

pro období 2007–2013 pro období 2014–2020 

Území Pobeskydí 

Místní aktéři => MAS 

• Založeno v roce 2004 (12 členů; 42 obcí) 

• Rozšíření 2007-2012 (19 členů; 55 obcí) 

• Změny v roce 2014 (32+2 členů; 43 obcí) 

 

 



Zpracování 
strategie 

Získání 
zdrojů 

Výzva MAS 
Jednotlivé 
projekty 

Vyhodnocení 
strategie 

Činnost MAS Pobeskydí 

• LEADER 

– Realizace společné strategie 

– Administrace programu LEADER a projektů 

• Komerční činnost (zj. dotační poradenství) 

• Přednášková a publikační činnost 

• Spolupráce a síťování s jinými MAS a 
organizacemi působícími na venkově 

Činnost MAS Pobeskydí 

• Animace území 
– Informování a přinášení nových nápadů  

– Setkávání místních aktérů 

– Propagace území a organizací 

– Podpora vzniku inovativních projektů 

– Dobrovolná práce pro území 

– Vyhledávání zdrojů 

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY 
V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS 

POBESKYDÍ NA OBDOBÍ 2007–2013 

LEADER před rokem 2007 

• LEADER+ a LEADER ČR (2004–2007) 

– Obnovitelné zdroje energie 

– Cestovní ruch a místní hospodářství 

– Posilování sociální integrity 

– 33,5 mil. Kč (dotace) 

LEADER v Pobeskydí 

• Strategie rozvoje Pobeskydí (2007) 

• Strategický plán LEADER (osa IV. PRV) 
– Občanská vybavenost 

– Kulturní dědictví 

– Rozvoj zemědělského podnikání 

– Cestovní ruch 

– Infrastruktura a životní prostředí 

 



LEADER v Pobeskydí 

• Malé projekty (místní význam, 2 mil. Kč) 

• Projekty do infrastruktury 

• Snaha o rovnoměrné rozmístění v území 

• Široké spektrum žadatelů (obce a svazky, 
podnikatelé, spolky, církve) 

LEADER v Pobeskydí 

Podané 

žádosti 
Schválené žádosti 

Dokončené 
projekty 

225 projektů 

195 mil. Kč 

107 (103) projektů  
cca 86 (81) mil. Kč 

92 projektů  
cca 77 mil. Kč 

 

LEADER v Pobeskydí 

• Občanská vybavenost 
– Sportovní a dětská hřiště 

– Školy a školky 

– Kulturní a společenská centra 

– Obecní úřady, hasičské zbrojnice… 

 

• 32,9 mil. Kč; 31 projektů 

Dětské hřiště v Soběšovicích (573 tis. Kč) Dětské hřiště v Soběšovicích (573 tis. Kč) Multifunkční sportovní hřiště v Horních Tošanovicích (1.496 tis. Kč) 



Multifunkční sportovní hřiště v Horních Tošanovicích (1.496 tis. Kč) Rekonstrukce zdravotního střediska na mateřskou školku, Čeladná (1,8 mil. Kč) Revitalizace zahrady MŠ Fryčovice (1.770 tis. Kč) 

Stavební úpravy v mateřské škole v Metylovicích (962 tis. Kč) Prostor pro radost – obnova spol. místností v obci Pazderna (1.456 tis. Kč) Stavební úpravy střechy a krovu bývalé fary v Pražmě (990 tis. Kč) 



Inovace hasičské zbrojnice – centra kulturního dění obce Krásná (1.490 tis. Kč) Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice v Nošovicích (816 tis. Kč) 

LEADER v Pobeskydí 

• Životní prostředí a infrastruktura 

– Silnice, chodníky, parkoviště 

– Veřejné osvětlení 

– Veřejná prostranství 

– Technika na údržbu zeleně, silniční 
bezpečnostní prvky… 

• 23,8 mil. Kč; 27 projektů 

 

Chodník a zatrubnění silniční příkopy Horní Bludovice (1 252 tis. Kč) Veřejné prostranství v centru obce Třanovice (1 437 tis. Kč) Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v obci Bílá (1 044 tis. Kč) 



Bezbariérový chodník a technika na údržbu zeleně v Dobraticích (989 tis. Kč) Obnova a následná údržba veřejné zeleně v obcích Pražmo a Morávka (1 mil. Kč) Zvýšení bezpečnosti občanů v obci Hukvaldy (242 tis. Kč) 

LEADER v Pobeskydí 

• Rozvoj zemědělského podnikání 
– Rekonstrukce zemědělských budov 

– Pořízení zemědělské techniky a technologie 

 

 

 

• 7,8 mil. Kč; 19 projektů 

 

Rekonstrukce systému kejdového hospodářství a modernizace 
technologie krmení ve velkovýkrmě prasat (800 tis. Kč) 

Boudy pro telata (120 tis. Kč) 



Nákup zemědělské techniky (498 tis. Kč) Pořízení techniky na sklizeň píce …. (960 tis. Kč) Nákup diskového podmítače (190 tis. Kč) 

Modernizace určená pro chov koní (255 tis. Kč) 

LEADER v Pobeskydí 

• Kulturní dědictví a tradice 

– Obnova a zachování kostelů, kostelíků, 
kapliček a dalších prvků kulturního dědictví 

 

• 8,0 mil. Kč; 9 projektů 

 

 

Oprava interiéru kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně (342 tis. Kč) 



Rekonstrukce a obnova kaple Navštívení P. Marie v obci Lhotka (758 tis. Kč) Rekonstrukce hasičské zbrojnice … v obci Bruzovice (998 tis. Kč) Obnova kostela v obci Pržno (578 tis. Kč) 

Generální oprava kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích (1. 800 tis. Kč) 

LEADER v Pobeskydí 

• Cestovní ruch 

– Rozšíření ubytovacích kapacit 

– Dovybavení sportovních atrakcí CR 

 

 

 

• 4,2 mil. Kč; 6 projektů 

 

Rekonstrukce zemědělské budovy na ubytovací zařízení (1 044 tis. Kč) 



Vybavení posilovny sportovního centra Giff Aréna (473 tis. Kč) Zřízení půjčovny sportovních potřeb a dovybavení … Opálená (1 055 tis. Kč) Depandance penzionu Sluníčko (1 mil. Kč) 

INTEGROVANÁ STRATEGIE 
ROZVOJE ÚZEMÍ POBESKYDÍ 2014–2020 

- VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 

Integrovaná strategie rozvoje 
území Pobeskydí 2014–2020 

• Implementace 

– Projekty podpořené MAS z alokace pro území 

– Vlastní projekty MAS z alokace pro území 

– Individuální projekty (přímo do programů) 

– Projekty meziobecní spolupráce 

– Projekty spolupráce (přeshraniční, MAS?) 

Integrovaná strategie rozvoje 
území Pobeskydí 2014–2020 

• Alokace pro území ze čtyř programů: 
– Program rozvoje venkova 

– Integrovaný regionální operační program 

– Operační program Životní prostředí 

– Operační program Zaměstnanost 

 



Integrovaná strategie rozvoje 
území Pobeskydí 2014–2020 

• Poradenství a vyhledávání projektů: 
– Operační program VVV (=> školy) 

– Operační program PIK (=> živnostníci, malé 
podniky) 

• Animace území 

Čím může MAS ještě přispět? 

• Inspirace z jiných MAS 

– Destinační management – cestovní ruch 

– Místní výrobky a služby – regionální značení 

– Vlastní granty (fondy) pro neziskové 
organizace a spolky 

– Další projekty spolupráce s jinými MAS (vč. 
zahraničí) 

 

Příprava na období po r. 2020 

• Hledat nové způsoby řešení potřeb 
Pobeskydí 

• Spoléhat se na vnitřní zdroje Pobeskydí 

• Připravit Pobeskydí na rozvoj venkova bez 
dotací EU 

 

Slovo na závěr 

 

 

   Rozvoj venkova je o lidech 

děkuji za pozornost 

Krystyna Nováková 

MAS Pobeskydí 

novakova@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  



Integrovaná strategie rozvoje MAS 
Pobeskydí pro období 2014-2020 

Veřejné projednání návrhu 

4.9.2014 

Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem. 

1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Celkem 66 965 obyvatel 

• Populační zisk (až na výjimky) v důsledku 
suburbanizace 

• Demografické stárnutí 

 

1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Silnější zastoupení průmyslových podniků než 
v rámci celého kraje či ČR 

• Silnější zemědělství co do počtu subjektů 

• Silné ovlivnění ekonomické struktury 
příchodem investora Hyundai 

• Služby jsou nadále poddimenzované 

• Cestovní ruch – dobré předpoklady 

 

 

1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 



1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Území je obsluhováno IAD MSK 

• Horší spojení jen v okrajových obcích 

• Relativně velký deficit v napojení domů  na 
kanalizace   

• Relativně uspokojivá vybavenost sociální 
infrastrukturou 

• Tlak na zábor zemědělské půdy 

• Znečištění ovzduší 

3. SWOT  - Silné stránky 

# Silné stránky Prů

měr 

8 Strategicky výhodná poloha vůči ostravsko-karvinské průmyslové 

aglomeraci, hlavním dopravním tahům a hranicím s Polskem a 

Slovenskem 

2,5 

7 Přítomnost velkých zaměstnavatelů v regionu a jeho blízkém okolí 2,0 

1 Atraktivní a pestrá kulturní krajina s relativně zachovalým životním 

prostředím, postupná revitalizace a regenerace jejích původním 

využitím negativně dotčených součástí 

1,4 

10 Uspokojivá dostupnost veřejnou dopravou ve větších obcích, v zázemí 

okolních měst a na hlavních dopravních tazích 

1,4 

2 Bohatství kulturního dědictví a tradic 1,4 

11 Uspokojivá dostupnost základní technické a sociální infrastruktury a 

služeb ve středně velkých a větších sídlech a v sídlech s koncentrovanou 

zástavbou 

1,3 

3. SWOT  - Slabé stránky 

# Slabé stránky Body 

4 Chronický nedostatek finančních prostředků v hospodářství, ve veřejné 

správě i v neziskovém sektoru a kritická závislost řady subjektů i 

územního rozvoje na dotacích 

3,3 

16 Špatný technický stav povrchu pozemních komunikací, vysoká zátěž 

tranzitní dopravou v případě řady z nich a horší dopravní dostupnost 

veřejnou dopravou v malých a periferních sídlech 

1,5 

17 Vysoká nezaměstnanost, její negativní struktura a nedostatek pracovních 

příležitostí pro kvalifikované specializované pracovní síly nebo osoby se 

znevýhodněním na jedné straně a nedostatek kvalifikovaných 

a motivovaných pracovních sil pro rozvoj hospodářství v odvětvích s vyšší 

přidanou hodnotou 

1,5 

3 Existence lokalit se zhoršeným stavem životního prostředí 1,4 

11 Nízká míra participace občanů na rozhodování 1,2 

3. SWOT  - Příležitosti 
# Příležitosti Body 

10 Zájem o bydlení na venkově v zázemí okolních měst ze strany solventních rodin 

s malými dětmi 

2,7 

8 Rostoucí zájem společnosti o ochranu životního prostředí a krajiny 1,9 

11 Zájem o zdravý životní styl a o kvalitní a bezpečné potraviny 1,9 

6 Posilování významu metody LEADER pro rozvoj venkova 1,7 

3 Odstraňování bariér spojených s existencí státních hranic, pokračující evropská 

integrace 

1,2 

1 Existence systémů podpory rozvojových projektů a strategií 1,1 

9 Zájem návštěvníků a turistů o domácí destinace 1,1 

4 Oživení a měnící se struktura národního a regionálního hospodářství 1,0 

7 Probíhající a plánované rozsáhlé investice do dopravní a technické 

infrastruktury ze strany veřejného sektoru a investice soukromého 

podnikatelského sektoru 

1,0 

4. SWOT  - Ohrožení 
# Ohrožení Body 

1 Demografické stárnutí obyvatel a růst rozdílů v životní úrovni 2,6 

11 Slabá pozice venkova v systému řízení státu, nestabilita tohoto systému, 

nedostatek finančních zdrojů na podporu rozvoje venkova a konkurence 

jiných regionů při usilování o jejich získání 

2,6 

6 Legislativní bariéry a nevhodně nastavený právní a administrativní systém 

a systém technických norem 

2,2 

14 Ztráta ekonomické konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu a státu 1,3 

7 Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak perspektivních obyvatel do 

měst, zejména z periferních obcí 

1,1 

5. Vize a dílčí vize dle problémových 
okruhů 

„Pobeskydí – více než dobrá adresa“ 

• Odpovědní, (aktivní) a spokojení lidé 

• Poctivá práce s vysokou přidanou hodnotou, 

konkurenceschopnost 

• udržitelná venkovská krajina a efektivní infrastruktura 

• Efektivní, kreativní  a zákaznicky orientovaný management 

území 

 



6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.1:  

Pomoc a péče pro potřebné – rozvoj sociálních a 
obdobných služeb 

Opatření 1.1.1:  

Zvýšení informovanosti o sociálních a obdobných službách a 
dostupnosti základního poradenství 

 

Opatření 1.1.2:  

Sociální a obdobné služby pro seniory  
 

Opatření 1.1.3:  

Monitoring a zprostředkování pomoci lidem a rodinám ohrožených 
sociálním vyloučením 

 

Opatření 1.1.4:  

Zapojování hendikepovaných do života a pracovního procesu  

6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.2: Všestranné vzdělávání a výchova 

dětí – rozvoj předškolního a základního 
vzdělávání 

Opatření  1.2.1: 

Rozvoj klíčových kompetencí 
 

Opatření  1.2.2: 

Podpora inkluzivního vzdělávání 
 

Opatření  1.2.3: 

Zvýšení dostupnosti specializovaných pracovníků a poradců 
 

Opatření  1.2.4: 

Komunitní role škol  
 

Opatření 1.2.5: 

Zefektivnění kapacit pro předškolní a základní vzdělávání 
 

6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.3: Chuť poznávat a bavit se - podpora 

volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
veřejnost 

Opatření 1.3.1:  

Kvalitní trávení volného času dětí a mládeže  
 

Opatření 1.3.2:  

Aktivní stárnutí  
 

Opatření 1.3.3:  

Posilování lokální identity  a lokální pospolitosti  
 

  

6. Priority  a opatření -  Společnost 

Priorita 1.4: Podpora spolkové činnosti a 
činnosti neziskových organizací 

 

 

Opatření 1.4.1: Podpora zlepšování podmínek a zázemí pro 
komunitní a spolkovou činnost 

 

 Opatření 1.4.2: Podpora vzdělávání, získávání dovedností 
a poradenství pro NNO 

 

 

 

6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.5: Podpora přírodního  a 

kulturního dědictví 

Opatření  1.5.1:  

Kulturní dědictví  a tradice 

 

Opatření 1.5.2. 

Ochrana, péče, obnova a prezentace přírodního dědictví  

6. Priority  a opatření -  Hospodářství 
Priorita 2.1:  

Rozvoj živnostenského   a drobného 
podnikání 

Opatření 2.1.1:  

Propagace, prezentace a zvýšení dostupnosti místních 
výrobků a služeb  
Opatření 2.1.2:  

Podpora odborného vzdělávání, získávání dovedností, 
poradenství  

Opatření 2.1.3:  

Podpora vzájemné spolupráce a síťování 
Opatření 2.1.4:  

Podpora vzniku a realizace nových podnikatelských záměrů  
Opatření 2.1.5:  

Produkty  a infrastruktura cestovního ruchu  



6. Priority  a opatření -  Hospodářství 
Priorita 2.2: Podpora zaměstnanosti – poctivá 

práce pro každého 

Opatření  2.2.1: 

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 
Opatření  2.2.2:  

Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pro uchazeče a zájemce o 
zaměstnání 

Opatření  2.2.3:  

Vznik a rozvoj sociálních podniků 

Opatření  2.2.4:  

Podpora získávání pracovních návyků a zkušeností  
Opatření  2.2.5:  

Podpora slaďování rodinného a profesního života a flexibilních 
forem zaměstnání a odměňování 

6. Priority  a opatření -  Hospodářství 

Priorita 2.3:  Návrat ke tradici zemědělství  a 
lesnictví na venkově 

Opatření 2.3.1:  

Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů 

 

Opatření 2.3.2:  

Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty zemědělské 
produkce  

 

Opatření 2.3.3:  

Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty lesnictví  
  

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.1:  

 Energetické a materiální úspory, obnovitelné zdroje 
energií 

Opatření 3.1.1:  

Zlepšování tepelně technických a klimatických vlastností budov a 
nízkoenergetická výstavba  

 

Opatření 3.1.2:  

Energetické využívání OZE, zejména biomasy  
 

Opatření 3.1.3:  

Modernizace technologií vedoucí ke snížení spotřeby energie a zdrojů  

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.2: Odpadové hospodářství 

Opatření  3.2.1:  

Podpora materiálového využití biologicky rozložitelného odpadu  
Opatření  3.2.2:  

Optimalizace systému sběru a třídění odpadů 

Opatření  3.2.3: 

Podpora snižování produkce odpadů a zvýšení opětovného využívání obalů 

Opatření  3.2.4: 

Odstraňování nepovolených skládek a ekologických zátěží 
 

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.3: Nakládání s odpadními vodami 

Opatření 3.3.1:  

Podpora decentralizovaného čištění odpadních vod  
 

Opatření 3.3.2:  

Rekonstrukce a budování kanalizací a ČOV  
  

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.4: Doprava  a dopravní infrastruktura 

 

Opatření 3.4.1: 

Podpora alternativních druhů dopravy 

 

Opatření  3.4.2: 

Zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti  
 

Opatření 3.4.3: 

Optimalizace dopravní infrastruktury  
 



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.5: Ostatní technická  
infrastruktura 

Opatření 3.5.1 

Podpora výstavby a zkvalitňování stávající technické 
infrastruktury  

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.6: Brownfieldy 

Opatření  3.6.1:  

Mapování a příprava brownfieldů k revitalizaci 

 

Opatření  3.6.2: 

 Revitalizace a regenerace  brownfieldů 

 

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.7: Tradiční kulturní krajina 

Opatření  3.7.1:  

Ekologická stabilita krajiny a posílení biodiverzity 

 

Opatření  3.7.2: 

Revitalizace a obnova veřejných prostranství a intravilánů  

 

Opatření  3.7.3 :  

Komplexní pozemkové úpravy  
 

6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.8: Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta a environmentální 

poradenství 

Opatření  3.8.1:  

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  
 

Opatření  3.8.2: 

 Environmentálního poradenství 
 

Opatření  3.8.3: 

Exkurze  a semináře 

 

6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území 

Priorita 4.1:  

Zapojování veřejnosti  a partnerství 

Opatření 4.1.1:  

Poznávání a setkávání zástupců obcí s občany, zástupci  podnikatelského i 
neziskového sektoru 

 

Opatření 4.1.2:  

Komunitní plánování a realizace projektů komunitním způsobem 

 

Opatření 4.1.3:  

Podpora dobrovolnictví 

6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území 

Priorita 4.2: Plánování  a řízení 

Opatření  4.2.1:  

Podpora územního plánování (územní studie) 

 

Opatření  4.2.2:  

Podpora strategického  a projektového řízení v regionálním rozvoji  



6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území j
Priorita 4.3: Bezpečnost a ochrana před 

živelnými pohromami 

Opatření 4.3.1:  

Podpora plánování, přípravy a prevence v oblasti bezpečnosti a 
živelných pohrom  

  

6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území 

Priorita 4.4: Vzdělávání, získávání dovednosti 

a zkušenosti, propagace dobré praxe a inovací 

 

Opatření 4.4.1: 

Podpora vzdělávání, získávání dovedností a zkušenosti, propagace 
dobré praxe a inovací v oblasti územního a regionálního rozvoje 

 

Opatření 4.4.2: 

Poradenství 
 

6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území 

Priorita 4.5: Veřejná správa  a samospráva 

Opatření  4.5.1:  

Zefektivnění služeb veřejné správy a samosprávy (např. 
elektronizace) 

 

Opatření  4.5.2:  

Podpora společných managementů a odborníků na úrovni svazků 
obcí  

6. Priority  a opatření -  management 

rozvoje území 

Priorita 4.6: Prosazování legislativních změn 

Opatření  4.6.1:  

Podpora prosazování legislativních změn (podnikání, hygiena, 
povolování staveb, sociální dávky, kontrola znečišťování ovzduší) 

7. Děkujeme za pozornost 


