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

Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, 

Společnost, Životní prostředí a infrastruktura 

k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Termín jednání: 

Pracovní skupina Hospodářství: 8. července 2014 od 8:00 hod. 
Pracovní skupina Životní prostředí a infrastruktura: 8. července 2014 od 10:30 hod. 
Pracovní skupina Společnost: 9. července 2014 od 8:00 hod. 

Místo konání: Kapplův dvůr - Třanovice č. p. 1  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání se zúčastnili členové pracovní skupiny dle prezenční listiny a dále facilitátor Mgr. David Rucký 

a zástupce zaměstnanců MAS Ing. Krystyna Nováková (KN) - zapisovatelka. 

Přítomné přivítala Krystyna Nováková.  

Facilitátor představil přítomným návrh rozdělení do priorit a opatření ze všech oblastí. Byly doplněny 

návrhy na další priority dle potřeb vyplývajících s analytické části a dotazníkového šetření (zejména 

problém administrativní zátěže, byrokracie apod.). Poznámky a diskuse jsou uváděny zeleně. 

Problémový okruh Společnost 

Priorita 1.1 Pomoc a péče pro každého – rozvoj sociálních a obdobných služeb 

 Zvýšení informovanosti o sociálních a obdobných službách a dostupnosti základního 

poradenství 

 Sociální a obdobné služby pro seniory (komunitního charakteru, prodloužení pobytu 

v rodině, zejména pečovatelské a doprovodné terénní služby, centra denních služeb, 

pobytová zařízení komunitního charakteru – pro jednu či menší skupinu obcí; významný 

faktor aktivity podporované obcemi či aktivity meziobecní) 

 Monitoring a zprostředkování pomoci lidem a rodinám ohrožených sociálním vyloučením1 a 

dalšími rizikovými faktory ohrožující kvalitu jejich života (vícečetné rodiny, neúplné rodiny, 

osamělí senioři, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se závislosti, týrané a zneužívané osoby 

apod.) např. aktivity terénní a poradenství, vytváření sítě spolupracujících organizací – zvážit 

možnost spojení s prvním opatřením 

 

                                                           
1
 Sociální vyloučení lze definovat jako vyloučení jedinců i skupin z ekonomického a sociálního života, a tím i 

z možnosti podílet se na právech, životních prostředcích a zdrojích blahobytu sdílených zbytkem populace. Více 
viz např. Petr Mareš: Faktory sociálního vyloučení (r. 2006) 
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 Zapojování hendikepovaných do života a pracovního procesu (programy na zapojování, 

výstavba zařízení, vybavení) - -duplicita s sociálním podnikáním 

Priorita 1.2 Všestranné vzdělávání a výchova dětí – rozvoj předškolního a základního 

vzdělávání  

 Rozvoj klíčových kompetencí2 (zejména v oblastech technických a přírodních věd, 

matematiky, jazyků, digitálních technologií), rozvoj výchovy k práci a péči o rodinu (např. 

dílny, práce na pozemku, domácí práce, péče o dítě, exkurze), rozvoj výchovy lokální identity 

a zapojení do komunitního života, EVVO 

 Podpora inkluzivního vzdělávání 

 Zvýšení dostupnosti specializovaných pracovníků a poradců – zvážit možnost spojení s výše 

uvedeným 

Chybí stavební úpravy a zvyšování kapacit dle vývoje poptávky 

Komunitní školy 

Priorita 1.3 Chuť poznávat a bavit se - podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 

pro veřejnost 

 Vzdělávací a osvětové programy a akce pro širokou veřejnost (semináře, kurzy, výstavy, 

publikace, studijní cesty a exkurze) a to zejména v oblasti klíčových kompetencí, ochrany a 

kvality životního prostředí, kvality života, lokální identity, obnovu rodinných hodnot, aktivit 

komunitních škol a zajištění nezbytného zázemí – komunitní školy raději koncept pro školy; 

široký okruh aktivit, ověřit rozsah klíčových kompetencí v dokumentech EU 

 Podpora kvalitního trávení volného času dětí, mládeže a mladých např. volnočasové 

programy, zázemí (výstavba, rekonstrukce vhodných prostor a ploch vč. vybavení apod.) 

rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti (např. zájmové kroužky, spolupráce škol a spolků, 

venkovské „DDM“), řemesla a manuální práce 

 Podpora aktivního stárnutí např. volnočasové a vzdělávací programy, dobrovolnické 

programy zaměřené na cílovou skupinu seniorů vč. nezbytného zázemí 

 Podpora aktivit zaměřených na propojování různých skupin společnosti např. seniorů a dětí, 

novousedlíků a starousedlíků, národnostních skupin. Může se jednat o volnočasové, 

kulturní, společenské, sportovní, informační a poznávací aktivity a další vč. pořízení či 

obnovy nezbytného zázemí – zdůraznit posílení pospolitosti a lokální identity => 

odpovědnost za obec 

Priorita 1.4 Podpora spolkové činnosti a činnosti neziskových organizací 

 Podpora setkávání a spolupráce zástupců obcí, nestátních neziskových organizací a 

neformálních uskupení vč. síťování – přesunout k zapojování veřejnosti 

                                                           
2
 „komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní 

schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální 
a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření“ definice převzatá 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, více viz doporučení Evropského parlamentu a rady 
2006/962/ES. 
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 Podpora vzdělávání, získávání dovedností a poradenství pro NNO – odstranit duplicity (spojit 

z vzdělávání poradenstvím v podnikání) 

 Podpora zlepšování podmínek a zázemí pro komunitní a spolkovou činnost (vybavení, 

technika, výstavba, rekonstrukce vhodných prostor a ploch) 

 Finanční nástroje na obecní a mikroregionální úrovni pro podporu spolkové činnosti – 

opravdu pouze pro spolkovou činnost? Má toto opatření možnost v území realizovat? 

Pracovní skupina Společnost se domnívá, že ano. 

Priorita 1.5 Zapojování veřejnosti do dění v regionu a partnerství (sloučit s 1.4?) 

 Poznávání a setkávání zástupců obcí s občany a neziskového sektoru 

 Komunitní plánování a realizace projektů komunitním způsobem 

 Podpora dobrovolnictví ve vazbě na péči, výchovu a práci s dětmi a mládeži, péče o veřejná 

prostranství a majetek, péče o kulturní a přírodní dědictví, výpomoc v rodinách, pomoc 

seniorům, hendikepovaným a jinak znevýhodněným osobám  

- Obdobně lze toto nalézt i v okruhu hospodářství – zvážit možnost spojení 

 

Problémový okruh Hospodářství, zaměstnanost a regionální rozvoj 
 

Priorita 2.1 rozvoj podnikatelského prostředí pro malé  a střední podniky a živnostníky 

 Zlepšení komunikace a spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru (cíle zlepšení 

podmínek pro podnikání v obcích, zapojení podnikatelského sektoru do rozvoje obce či 

území a zvýšení participace podnikatelského sektoru na plnění celospolečensky přínosných 

cílů) může se jednat o aktivity typu vytváření a provoz databází a informačních systémů, 

pravidelná setkávání podnikatelů a samospráv, realizace společných projektů veřejného a 

podnikatelského sektoru. – spojit se zapojováním veřejnosti 

 Propagace, prezentace a zvýšení dostupnosti místních výrobků a služeb např. veřejně 

přístupné databáze, regionální značení, farmářské trhy, soutěže o nej… produkt, místní 

výměnné obchodní systémy, tzv. LETS 

 Podpora odborného vzdělávání, získávání dovedností, poradenství a dalších služeb pro 

podnikatelé (MSP) – vypadlo téma podnikatelských inkubátorů, není to špatně 

 Podpora vzájemné spolupráce a síťování s cílem zvýšení konkurenceschopnosti místního 

hospodářství 

 Podpora vzniku a realizace nových podnikatelských záměrů (včetně cestovního ruchu) 

začínajících a rozvojových podniků s cílem zvýšení přidané hodnoty místního hospodářství a 

zvýšení zaměstnanosti – bude potřeba konkretizovat – cestovní ruch, místní služba a výrobky 

pro místní obyvatele? 

Priorita 2.2 Podpora zaměstnanosti 

 Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 
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 Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání – sloučit první 

dva opatření 

 Vznik a rozvoj sociálních podniků, živnostníků  a malých firem (rodinné podniky) – pouze 

sociální podnikání, živnostníci a malé firmy jsou uváděny v prioritě výše 

  

 Podpora získávání pracovních návyků a zkušeností (veřejně prospěšné práce, společensky 

účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, odborné praxe a stáže, pracovní 

trénink) s cílem omezení sociálního vyloučení a vzniku chudoby 

 Podpora slaďování rodinného a profesního života a flexibilních forem zaměstnání a 

odměňování (zkrácené úvazky, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce 

z domova) s cílem omezení sociálního vyloučení a vzniku chudoby 

Priorita 2.3 Podpora zemědělství a lesnictví 

 Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů např. výroba potravinářských výrobků, 

maloobchod s potravinami, zpracování dřeva, agroturistika, energetické využívání biomasy 

 Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty zemědělské produkce např. investice do 

zemědělských podniků, zahradnictví, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 

ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, dobré životní podmínky zvířat) – ověřit 

zda zahradnictví je podporováno v PRV 

 Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty lesnictví např. investice do lesní 

infrastruktury, technika a technologie pro lesní hospodářství a dřevozpracování 

Priorita 2.4 Efektivní veřejná správa a samospráva – přesunout do samostatné 

průžezové oblasti 

 Podpora odborného vzdělávání, získávání dovedností a zkušeností pracovníků obecních 

úřadů a obcí a zastupitelů (vč. exkurzí, studijních cest) – sloučit z výše uvedenými opatřeními 

obdobně zaměřenými 

 Zefektivnění služeb veřejné správy a samosprávy (např. elektronizace) - nejen elektronizaci 

 Podpora společných managementů a odborníků na úrovni svazků obcí nebo celého (části) 

regionu Pobeskydí 

 Podpora prosazování legislativních změn (podnikání, hygiena, povolování staveb, sociální 

dávky, kontrola znečišťování ovzduší) – zvážit ponechání 

Priorita 2.5 Kvalita plánování a řízení rozvoje území 

 Podpora územního plánování a pozemkových úprav (územní studie) 

 Podpora strategického a projektového plánování a řízení v regionálním rozvoji 

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

 Podpora vzdělávání, získávání dovedností a zkušenosti, propagace dobré praxe a inovací 

v oblasti územního a regionálního rozvoje – sloučit z výše uvedenými opatřeními obdobně 

zaměřenými 

 



MMííssttnníí  aakkččnníí  sskkuuppiinnaa  PPoobbeesskkyyddíí  
zzáájjmmoovvéé  ssddrruužžeenníí  pprráávvnniicckkýýcchh  oossoobb  

773399  5533    TTřřaannoovviiccee  čč..  pp..  11  
 
 

 
 
 
 

 

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

Problémový okruh  Životní prostředí a infrastruktura 

Priorita 3.1 Úspory přírodních zdrojů a zlepšení kvality ovzduší 

 Zlepšování tepelně technických a klimatických vlastností budov a nízkoenergetická výstavba 

(vč. rekuperace) 

 Energetické využívání OZE, zejména biomasy (vč. produkce biomasy), sluneční energie 

(kromě velkých fotovoltaických elektráren) a dle lokálních možnosti využívání v malých 

zdrojích energii větrnou, vodní, geotermální a energií prostředí. 

 Modernizace technologií vedoucí ke snížení spotřeby energie a zdrojů (elektrické energie, 

paliv, vody, další materiálové zdroje) např. výměna tepelných zdrojů vč. kotlů 

v domácnostech, podpora výměny a nákupů nízkoenergetických spotřebičů apod. – spojení 

s prvním opatřením této priority, akcentovat pilotní projekty 

Priorita 3.2 Zvýšení podílu materiálového využití odpadů 

 Podpora materiálového využití biologicky rozložitelného odpadu (budování systémů 

odděleného sběru bioodpadů, budování kompostáren apod.) 

 Optimalizace systému sběru a třídění odpadů (budování nových a modernizace stávajících 

sběrných dvorů, doplnění systému odděleného sběru, podpora třídění v domácnostech) - 

oleje 

 Podpora snižování produkce odpadů a zvýšení opětovného využívání obalů – zvážit spojení 

s výše uvedeným opatřením 

 Odstraňování nepovolených skládek a ekologických zátěží – zvážit propojení s opatřením 

zaměřeným na krajinu 

Priorita 3.3 Nakládání s odpadními vodami 

 Podpora decentralizovaného čištění odpadních vod (decentralizovaná řešení) 

 Rekonstrukce a budování kanalizací a ČOV (vč. společných projektů venkovských obcí a 

velkých měst) 

Priorita 3.4 Optimalizace technické a dopravní infrastruktury 

 Zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti (projekty ke zvýšení bezpečnosti železniční, 

silniční, cyklistické a pěší dopravy) 

 Podpora alternativních druhů dopravy (výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, 

doprovodná infrastruktura cyklodopravy ve vazbě na další systémy dopravy, realizace 

cyklistických jízdních pruhů, podpora nízkoemisní a bezemisní dopravy apod.) 

 Optimalizace dopravní infrastruktury (aktivity zaměřené na obnovu a rekonstrukce místních 

komunikací, podpora zvyšování kvality komunikací vyššího řádu a jejích napojení na místní 

komunikace, rekonstrukce a výstavba parkovišť, využívání inovativních a efektivních 

technologií opravy a obnovy povrchu komunikací) 

 Podpora výstavby a zkvalitňování stávající technické infrastruktury (ostatní výše neuvedené) 

s cílem zvýšit bezpečnost dodávek energií a klíčových komodit do regionu a zvýšit 

bezpečnost a informovanost obyvatel např. modernizace osvětlení, výstavba veřejného 
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rozhlasu, modernizace přenosové sítě, zajištění dodávek pitné vody. – široký okruh aktivit, 

bude těžké stanovit indikátory, bude potřeba stanovit priority dle potřeby obcí 

Priorita 3.5 Revitalizace a Regenerace brownfields a odstraňování ekologických zátěží 

 Mapování a analýza stavu brownfieldů např. aktivity spojené s vyhledáváním a identifikací 

brownfieldů, analýzou jejích stavu, především s ohledem na jejich možné budoucí využití 

 Příprava brownfieldů k revitalizaci – aktivity zaměřené na komplexní řešení přípravy (studie 

a analýzy využití, vyřešení majetkoprávních vztahů, příprava projektové dokumentace, 

vyhledávání finančních zdrojů a investorů) 

 Revitalizace brownfieldů – aktivity vedoucí k samotné revitalizaci brownfiledů a využívání 

brownfieldů k hospodářské či volnočasové činnosti, bydlení apod. 

 Likvidace brownfieldů a ekologických zátěží – aktivity podporované u brownfieldů, u kterých 

jejich revitalizace není možná a je potřeba likvidace či sanace ekologické zátěže 

- Zvážit zařazení brownfieldů do priority zaměřené na krajinu (spojit do jednoho opatření). 

Priorita 3.6 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 Podpora osvětových a výchovných kampaní (výstavy, články, letáky, prezentace apod.) 

 Podpora environmentálního poradenství 

 Exkurze a semináře 

- Duplicity s opatřeními na vzdělávání v oblasti Společnost, nutno vyřešit 

Priorita 3.7 Obnova a zachování tradiční kulturní krajiny 

 Podpora neproduktivních funkcí zemědělství a lesnictví jako prostředku pro zachování 

typického rázu krajiny a pro zachování ekologické stability zemědělské krajiny a lesa a pro 

zvýšení ochrany před nežádoucími klimatickými jevy 

 Optimalizace vodního režimu krajiny a zvýšení retenčních schopností krajiny (zlepšení 

přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu namísto jejich 

urychleného odvádění kanalizací do toků, obnova, výstavba a rekonstrukce, případně 

modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně) 

 Obnova a péče o významné krajinné prvky3 jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability 

 Ochrana a zavádění původních druhů rostlin do krajiny a intravilánů obcí (cílená výsadba, 

likvidace nepůvodních druhů rostlin, vytváření databází a podpůrných informačních systémů 

a zdrojů) 

 Revitalizace a údržba veřejných prostranství a intravilánů respektující tradiční venkovský 

charakter prostoru 

 Ochrana, péče, obnova a prezentace přírodního a kulturního dědictví např. opatření 

směřující k ochraně a péči o chráněná území, památné stromy, chráněné druhy rostlin a 

                                                           
3
 Zejména se jedná o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, remízy, meze, trvalé 

trvaní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, soliterní dřeviny, aleje a další. 
Definice vychází z platné legislativy, ale nad rámec legislativy do významných krajinných prvků zahrnuje i 
významné krajinné prvky neregistrované dle platné legislativy 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

živočichů, obnovu a péči o prvky tradiční architektury, drobné sakrální stavby vč. nehmotné 

kulturní dědictví, opatření směřující k prezentaci a propagaci přírodního a kulturního 

dědictví našeho regionu vč. muzeí, galerií. 

- Priorita je chaotická, velké duplicity a nezrovnalosti, potřeba uspořádat, inspirace 

v operačních programech a PRV. 

 

- V celé návrhové části přizpůsobit strukturu požadavkům metodických pokynů (až bude 

dokument schválený). Např. problémový okruh změnit na strategickou oblast 

 

- Vytvořit průřezovou oblast zaměřenou na management 

 

- Specifické cíle definovat jako zkvalitnění, zvýšení dostupnosti, zefektivnění… 

 

Připomínky zasílejte do konce srpna. 4. září se uskuteční veřejné projednání. Případné další jednání 

pracovních skupin bude svoláno dle potřeby po komunálních volbách. KN poděkovala přítomným za 

účast na jednáních. 

Zapsala Ing. Krystyna Nováková 

 

 


