4 STRATEGICKÁ ČÁST
Strategie rozvoje území MAS Lednicko-valtický areál, z.s. vychází z poznatků získaných analýzou
území MAS a plně respektuje ostatní strategické dokumenty zahrnující území MAS. Zároveň je díky
úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s rozvojovými záměry členských obcí.
Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních
a originálních oblastí. Území MAS má skutečně značný rozvojový potenciál, který dokázali v minulých
letech místní aktéři rozvinout. K nedostatkům tohoto území patří to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a občas se rozvíjel zcela živelně. Největší důsledky tohoto nekoordinovaného rozvoje jsou
vidět zejména v oblasti cestovního ruchu, v oblasti rozvoje turistických kapacit.
Předkládaná strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré
jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce
využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.

4.1

Strategická vize

Vize rozvoje vyjadřuje žádoucí budoucí stav, jehož má být naplněním strategie dosaženo. Naplnění
této vize není postaveno jen na realizaci SCLLD, avšak tato strategie má sloužit jako základní stavební kámen, jako určitý ukazatel cesty, k dosažení plánované vize. Naplnění vize je proces dlouhodobý
a jeho dosažení se předpokládá ve střednědobém až dlouhodobém časovém rámci.
Účelem SCLLD je zejména:
- sladit představy aktérů z území MAS o budoucím rozvoji území;
- stanovit nejvhodnější a nejpotřebnější rozvojové aktivity;
- zkoordinovat rozvojové činnosti jednotlivých aktérů;
- podpořit aktéry při přípravě a realizaci rozvojových projektů;
- zajistit financování rozvojových projektů z operačních programů s vyhrazenými prostředky pro
MAS.
Základní vizí je přispět k všestrannému a komplexnímu rozvoji regionu Lednicko-valtický areál, stavějící na principu dlouhodobě udržitelného rozvoje s využitím svého potenciálu přírodního a kulturního
dědictví území, jehož cílem je partnerský, vyspělý region, který nabízí dostatek pracovních příležitostí,
mající kvalitní zázemí a široké spektrum služeb.
Dlouhodobě udržitelný rozvoj
Snaha o dosažení udržitelného rozvoje směřuje k uspokojování potřeb současných generací, aniž by
přitom byly omezovány možnosti uspokojování potřeb budoucích generací. Udržitelný rozvoj staví na
vyváženém přístupu k ekonomickým, sociálním a environmentálním otázkám tak, aby žádná z nich
nebyla rozvíjena na úkor jiné. Tento rozvoj je primárně založen na respektu k různorodosti, často až
protichůdnosti zájmů, která existuje mezi jednotlivými aktéry v území, kdy na tuto různorodost je potřeba nahlížet jako na velkou devizu pomáhající rozvoji regionu.
Jsou uskutečňovány kroky k udržení stability krajiny. Jsou prováděna protierozní opatření, budovány
meliorace a další činnosti pro návrat vody do krajiny. Je udržován krajinný ráz. Obce na území spolupracují se soukromými subjekty, zejména zemědělci na zlepšení stavu a vzhledu krajiny. Ekologie
a ochrana přírody nejsou jen frází, ale samozřejmou součástí chování občanů v území.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

66

Je vytvořena kvalitní a k přírodě šetrná návštěvnická infrastruktura, jsou podporovány aktivity pro rekreaci obyvatel i návštěvníků, tak aby se nejednalo jen o jednorázové kulturní a společenské akce, ale
dlouhodobé záležitostí, zaměřené na oblast vinařství, tradici a folklor.
Za udržitelné jsou považovány zejména takové aktivity, které mají i pro svou provozní fázi dostatečně
zajištěné finanční, personální i organizační zázemí a po zahájení své činnosti již fungují i bez dodatečných nesystémových intervencí ze strany místní akční skupiny či jiných organizací poskytujících
externí finanční podporu.
Partnerské území
Strategie staví na přesvědčení, že dosažení dlouhodobě udržitelných pozitivních výsledků není reálné
bez aktivní účasti jednotlivých aktérů v území, a jejich souladu nad klíčovými problémy a příležitostmi
rozvoje, vizí a cíli a nástroji jejich dosažení. Uvnitř území funguje přátelská spolupráce a partnerství.
Spolupráce je chápana jako společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm
podílejí. Důraz bude kladen i na přidanou hodnotu plánovaných projektů pro rozvoj území.
Při realizaci jednotlivých opatřeních bude kladen důraz i na pozitivní multiplikační a synergetický efekt.
Budou podporovány především takové projekty, které řeší současně více problémů či potřeb, a dále
projekty, které jsou navzájem propojeny a navazují na sebe. Uplatňováním tohoto principu bude posilována udržitelnost jednotlivých aktivit a jejich výsledků, ale také kultura spolupráce mezi jejich realizátory a partnery.
Vyspělý region
Ke zkvalitnění života v regionu jsou využívány moderní technologie a moderní řešení, které jsou však
v souladu s ochranou krajiny. Zejména se jedná o moderní sítě technické infrastruktury, kvalitní vybavenost obcí a celkově o zajištění veřejných služeb s využitím flexibilních řešení a inovativních prvků.
Vobcích, kde doposud neproběhly, se realizují komplexní pozemkové úpravy, kde jsou zohledněny
veškeré potřeby území.
Senioři se plně podílejí na veřejném životě, k tomu jim napomáhá PC gramotnost a podporované kluby seniorů. Moderní a ekonomicky řízené základní a mateřské školství.
Dostatek pracovních příležitostí
V regionu se daří udržet stávající zaměstnavatele (ať již velké podniky nebo drobné zaměstnavatele
zejména v oblasti zemědělství) a vytvořit jim podmínky pro svůj rozvoj. Region však vytváří i podmínky
pro vznik a příchod nových subjektů a pro vznik nových pracovních míst. Vinaři, pěstitelé zeleniny
a ovoce, kteří nemají problémy s odbytem svých výpěstků, nebo výrobků. Profesionální odbytová centra vrátí malé vinaře zpět do vinic a sklepů. Práce a zaměstnanost je chápána jako nezbytný předpoklad kvalitního a plnohodnotného života. Rovněž při implementaci strategie budou podporovány projekty s pozitivním vlivem na zaměstnanost a podnikání (tvořící pracovní příležitosti, usnadňující zaměstnatelnost znevýhodněných skupin obyvatel, rozvíjející související kompetence apod.).
Kvalitní zázemí a široké spektrum služeb
Prosperita obyvatel je nezbytnou podmínkou udržitelného rozvoje naší společnosti. V sociální oblasti
je kladen důraz na zajištění péče o všechny skupiny potřebných obyvatel a sociální prevenci, pomocí
které se daří předcházet negativním sociálním jevům. V regionu je kvalitní školství, kdy jednotlivé školy mezi sebou spolupracují a daří se zvyšovat kvalitu výuky. Školy a podnikatelé spolupracují na zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Je navázána spolupráce a výměna informací se slovenskými a raStrategie komunitně vedeného místního rozvoje
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kouskými školami. Je zajištěno kvalitní zázemí a vybavení neziskových organizací tak, aby mohly
kvalitně a dlouhodobě rozvíjet svoji činnost.
Formulace vize:

MAS Lednicko-valtický areál - místo, kde baví žít i být
Na základě vize bylo stanoveno sedm klíčových oblastí rozvoje území, na než bude SCLLD a činnost
MAS zaměřena, a jsou jimi:
I. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání
II. Cestovní ruch
III. Infrastruktura
IV. Občanská vybavenost
V. Kulturní památky
VI. Příroda a krajina
VII. Spolupráce a komunikace

Strategické cíle

4.2

Strategické cíle vycházejí z vize a očekávaných dopadů strategie. Celkem bylo pro jednotlivé oblasti
stanoveno pět strategických cílů:
1)
2)
3)
4)
5)

Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území
Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života
Zachování kulturního dědictví UNESCO
Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita krajiny
Spolupráce mezi místními aktéry
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Tabulka 1: Popis strategických cílů

Strategický cíl č. 1

Oblast rozvoje I. Rozvoj pracovních
příležitostí a podnikání

Oblast rozvoje II. Cestovní ruch

Strategický cíl č. 2
Oblast rozvoje III. –
Infrastruktura

Oblast rozvoje IV. Občanská vybavenost

Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území
Podpora podnikání a tvorby pracovních míst formou zvýšení konkurenceschopnosti místního hospodářství. Důraz bude kladen především na aktivity využívající místní zdroje ve prospěch místních společenství a na aktivity
s vyšší přidanou hodnotou. Neopomenutelnou oblastí je propojení škol a
podnikatelů s cílem zlepšit uplatnitelnost absolventů, a to cestou úpravy
vzdělávacích plánů podle potřeb trhu a podnikatelských subjektů na něm
působících.
Vzhledem k velkému množství přírodních i kulturních atraktivit a zápisu
území na seznam UNESCO má území MAS velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Již dnes patří území k nejvyhledávanějším turistickým destinacím v ČR. Realizací SCLLD chce MAS rozšířit nabídku cestovního
ruchu o další formy a přispět tak ke zvýšení ekonomické aktivity na území
ve své působnosti.
Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a
s kvalitou života
K naplnění tohoto cíle chce MAS přispět zvýšením kvality dopravní i technické infrastruktury (zejména formou dobudování nebo modernizace).
Součástí tohoto cíle je také péče o veřejná prostranství, což zvýší atraktivitu obcí pro místní obyvatele i návštěvníky regionu.
Důraz bude kladen na dostupnost základních služeb, kvalitní podmínky
pro rodinný život (posílit dostupnost a kvalitu mateřských a základních
škol, udržitelný rozvoj sídel, zlepšit infrastrukturu pro trávení volného času
a pro činnost neziskových organizací, posílit trávení volného času, rozvíjet
kulturní a společenský život v regionu) a zlepšit veřejné služby (zajistit
dostatečné kapacity sociálních služeb).

Strategický cíl č. 3

Zachování kulturního dědictví UNESCO

Oblast rozvoje V. Kulturní památky

Důraz bude kladen nejen na obnovu a udržení kulturních památek zejména těch zapsaných na seznamu UNESCO.
Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita
krajiny
K naplnění tohoto cíle chce MAS přispět zlepšením a posílením péče o
životní prostředí a krajinu regionu a zlepšit ekologické charakteristiky krajiny, vše ale při zachování legitimních životních potřeb obyvatel území rozvoje regionu. K naplnění tohoto cíle chce MAS přispět např. zvýšením
biodiverzity, zkvalitněním odpadového hospodářství (lepším využíváním
biologicky rozložitelného odpadu) a environmentálním vzděláváním i osvětou. Důraz bude kladen na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti
ve prospěch člověka i přírody.

Strategický cíl č. 4

Oblast rozvoje VI. –
Příroda a krajina

Strategický cíl č. 5

Spolupráce mezi místními aktéry

Oblast rozvoje VII. –
Spolupráce a komunikace

Důraz bude kladen na uplatňování principů koordinace rozvojových činností a zapojování veřejnosti a partnerů z různých sektorů a na různých
úrovních do rozhodování o rozvojových aktivitách a do jejich realizace.
Další oblastí bude koordinace postupu jednotlivých obcí v území při řešení
některých záležitostí jako např. bezpečnost.
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VIZE MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, Z.S.
Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Oblast
Rozvoje
I.

Oblast
Rozvoje
II.

Oblast
Rozvoje
III.

Oblast
Rozvoje
IV.
Oblast
Rozvoje
Specifický
I.
cíl

Specifický
cíl

Specifický
cíl

Specifický
cíl

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Dílčí cíl
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.4.1

Dílčí cíl
1.5.1

Dílčí cíl
2.1.1
2.1.2

Dílčí cíl
2.2.1
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.5.1

Strategický cíl 3

Strategický cíl 4

Strategický cíl 5

Oblast
Rozvoje
V.

Oblast
Rozvoje
VI.

Oblast
Rozvoje
VII.

Specifický cíl

Specifický cíl

Specifický cíl

3.1
3.2

4.1
4.2

5.1
5.2

Dílčí cíl
3.1.1
3.1.2
3.2.1

Dílčí cíl
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

Dílčí cíl
5.1.1
5.1.2
5.2.1

Aktivity, které charakterizují jednotlivá opatření
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Tabulka 2: Popis jednotlivých cílů

Oblast rozvoje

Strategický cíl

Specifický cíl

Dílčí cíl
1.1.1: Přístup k zaměstnání

1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti
Rozvoj pracovních
příležitostí a podnikání

1. Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území

1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a
služeb
1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost
absolventů a zvýšit provázanost škol a
podnikatelů
1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání

Cestovní ruch

1.5 Cestovní ruch

Infrastruktura

2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury
2. Zvýšit spokojenost místních
obyvatel s životními podmínkami
a s kvalitou života

Občanská vybavenost

Kulturní památky

2.2 Vzdělávací infrastruktura
2.3 Infrastrukturu pro trávení volného času
2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních
služeb

3. Zachování kulturního dědictví
UNESCO

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

2.5 Aktivní zapojení seniorů
3.1 Zachovaní kulturního dědictví UNESCO
3.2: Obnovit a udržet kulturní tradice a

71

1.1.2: Slaďování rodinného a profesního
života
1.1.3: Podpora zaměstnanosti sociálně
vyloučených osob
1.2.1: Místní zemědělská produkce
1.2.1: Místní nezemědělská produkce a
činnosti
1.3.1: Spolupráce škol a podnikatelů za
účelem rozvoje klíčových kompetencí
1.4.1: Podnikatelské prostředí
1.5.1: Marketing a organizace cestovního
ruchu
2.1.1: Zlepšit dopravní dostupnost a bezpečnost dopravy
2.1.2: Obnova a oživení veřejných prostranství a zlepšování vzhledu obcí
2.2.1: Vzdělávací infrastruktura
2.3.1: Podpora volnočasových aktivit
2.3.2: Budování/rekonstrukce infrastruktury
pro volný čas
2.4.1: Rozvoj sociálních služeb
2.4.2:
2.5.1:
3.1.1:
3.1.2:
3.2.1:

Sociální inkluze a sociální bydlení
Vzdělávací aktivity pro seniory
Ochrana památek UNESCO
Vzdělávání a osvěta
Podpora pořádání kulturních akcí

hodnoty

Příroda a krajina

4. Zachování a zlepšení stavu životního prostřední a ekologická
stabilita krajiny

4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu

4.2 Zefektivnit nakládání s energiemi a
odpady

Spolupráce a komunikace

5. Spolupráce mezi místními aktéry

5.1: Vytvořit podmínky pro spolupráci
místních aktérů
5.2 Vytvořit podmínky pro koordinaci při
realizaci nových projektů
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4.1.1: Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích
4.1.2: Podpora zachování krajinného rázu
a ochrana přírodní různorodosti
4.1.3: Prevence poškozování krajiny –
vzdělání a osvěta, výzkum a monitoring
4.2.1: Realizace energetických úspor
4.2.2: Zlepšení odpadového hospodářství
5.1.1: Setkávání a spolupráce subjektů
v rámci MAS
5.1.2: Setkávání a spolupráce s jinými
MAS, dobrovolnými svazky obcí
a ORP Břeclav
5.2.1: Tvorba koncepčních dokumentů

Tabulka 3: Strategické a specifické cíle a výstupové a výsledkové indikátory

Strategický cíl

Název indikátoru

Specifický cíl

Název indikátoru
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce (výstup)
Celkový počet účastníků (výstup)
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávací (výstup)

Počet realizovaných projektů (výstup)

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního
věku (výstup)
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
(výsledek)

1. Zajištění ekonomicky
udržitelného rozvoje
území

Spokojenost s příležitostmi pro zvýšení zaměstnanosti a zejména uplatnění znevýhodněných skupin osob a absolventů na trhu
práce (výsledek)

1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti

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

Spokojenost s realizovanými opatřeními na
zlepšení příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti
a zejména uplatnění znevýhodněných skupin
osob a absolventů na trhu práce (výsledek)

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (výsledek)
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do
3 let (výsledek)
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
(výsledek)

1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a
služeb

Počet podpořených podniků/příjemců (výstup)

1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost
absolventů a zvýšit provázanost škol
a podnikatelů

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Počet uchazečů o zaměstnání (výsledek)
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Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce (výstup)

Celkový počet účastníků (výstup)
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
(výsledek)
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ (výsledek)
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které
fungují i po skončení podpory (výsledek)
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 (výsledek)
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (výsledek)

Spokojenost s podnikatelským prostředím
(výsledek)

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

Spokojenost s příležitostmi pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
(výsledek)

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce (výstup)
Celkový počet účastníků (výstup)
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
(výsledek)

Spokojenost s realizovatelnými opatřeními na
zlepšení příležitostí pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb (výsledek)

1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání

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

1.5 Cestovní ruch
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Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního
rozvoje (výsledek)
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě (výstup)
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (výstup)

Počet realizovaných projektů (výstup)
2.1 Modernizace dopravní a technické
infrastruktury

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (výstup)
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě (výsledek)

Počet obyvatel (výstup)

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (výsledek)
Počet podpořených vzdělávacích zařízení (výstup)
Kapacita podporovaných zařízení péče o dítě nebo vzdělávacích zařízení (výstup)

2. Zvýšit spokojenost
místních obyvatel s
životními podmínkami a s kvalitou života

Počet sociálních zařízení registrovaných na
území MAS (výstup)

2.2

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
(výsledek)

Vzdělávací infrastruktura

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
(výsledek)
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do
3 let (výsledek)

Spokojenost místních obyvatel s životními
podmínkami a s kvalitou života (výsledek)

2.3

Infrastrukturu pro trávení volného
času

Počet realizovaných projektů (výstup)
Spokojenost s realizovanými opatřeními na rozšíření a
zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit (výsledek)
Celkový počet účastníků (výstup)
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
(výstup)

Spokojenost s realizovanými opatřeními pro
zvýšení životních podmínek (výsledek)

2.4

Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb (výstup)
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou
sociální práce naplnila účel (výsledek)
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba splnila svůj účel (výsledek)

Spokojenost s realizovanými opatřeními na
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zlepšení sociální infrastruktury (výsledek)

Počet realizovaných projektů (výstup)

2.5

Aktivní zapojení seniorů

Spokojenost s realizovanými opatřeními na rozšíření a
zkvalitnění nabídky pro aktivit pro seniory (výsledek)
Počet revitalizovaných památkových objektů (výstup)

Počet realizovaných projektů (výstup)

3.1

Zachovaní kulturního dědictví
UNESCO

3. Zachování kulturního
dědictví UNESCO
Spokojenost s realizovanými opatřeními pro
zachování kulturního dědictví (výsledek)

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných
kulturních a přírodních památek a atrakcí
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné (výsledek)

Počet realizovaných projektů (výstup)
3.2: Obnovit a udržet kulturní tradice a
hodnoty

Spokojenost se stavem kulturních tradic s hodnot a
s podmínkami pro jejich praktické využití v současnosti i
budoucnosti (výsledek)
Počet podpořených akcí/operace (výstup)

Počet realizovaných projektů (výstup)

Celková plocha (výstup)

4.1

4. Zachování a zlepšení
stavu životního prostřední a ekologická
stabilita krajiny

Zlepšit ekologické charakteristiky
krajiny a posílit péči o krajinu

Počet podpořených podniků/příjemců (výstup)
Počet účastníků vzdělávaní (výstup)

Spokojenost s realizovanými opatřeními pro
zachování ekologické stability (výsledek)

Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků,
zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (výsledek)
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků,
zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (výsledek)
Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 Nařízení EU č. 1305/2013 (výsledek)

Spokojenost s realizovanými opatřeními pro
zlepšení příležitostí pro šetrné nakládání
s odpady (výsledek)

5. Spolupráce mezi
místními aktéry

Počet realizovaných projektů (výstup)
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Zefektivnit nakládání s energiemi a
odpady

5.1: Vytvořit podmínky pro spolupráci
místních aktérů
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Počet realizovaných projektů (výstup)
Spokojenost s realizovanými opatřeními pro snížení
podílu směšného komunálního odpadu na celkovém
objemu odpadu (výsledek)

Počet místních aktérů, se kterými se systematicky
spolupracuje (výstup)
Intenzita spolupráce místních aktérů (výsledek)

Spokojenost s realizovanými opatřeními pro
zlepšení spolupráce (výsledek)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

5.2

Vytvořit podmínky pro koordinaci při
realizaci nových projektů
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Počet územních plánů, regulačních plánů a územních
studií (výstup)
Plocha pokrytá územním plánem, regulačním plánem a
územní studií (výsledek)

4.3

Specifické cíle a dílčí cíle

Tato kapitola obsahuje přehled specifických cílů rozpracovaných do jednotlivých opatření.
Strategické cíle MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
1) Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území
2) Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života
3) Zachování kulturního dědictví UNESCO
4) Zachování a zlepšení stavu životního prostřední a ekologická stabilita krajiny
5) Spolupráce mezi místními aktéry

STRATEGICKÝ CÍL 1: ZAJIŠTĚNÍ EKONOMICKY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Specifický cíl 1.1:
Dílčí cíl 1.1.1:

Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti
Přístup k zaměstnání

Zdůvodnění
Míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných) se dlouhodobě pohybuje nad průměrem Jihomoravského kraje a České republiky. Řešení nezaměstnanosti je tedy prioritou, zvláště s ohledem na skupiny znevýhodněné na trhu práce. V území chybí dostatek pracovních příležitostí pro osoby se znevýhodněním, na druhou stranu je zde nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil. V této
souvislosti nezanedbatelným ohrožením je migrace mladých, kvalifikovaných a jinak perspektivních
obyvatel do měst, zejména z periferních obcí či nárůst počtu nezaměstnaných vlivem ztráty ekonomické konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu.
Navrhované opatření má na místní úrovni doplňovat činnost úřadů práce, podpořit využívání nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti, rozvinout spolupráci místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížit
pomoc nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních), podpořit flexibilní formy zaměstnání,
usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům,
tak dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných.
Účel
Rozvoj prostředí usnadňujícího na místní úrovni přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným skupinám obyvatel na trhu práce.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené např. na zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů,
včetně obcí, zajištění dalšího vzdělávání a rekvalifikace v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti, poradenství a motivační programy v oblasti zaměstnanosti, na veřejně prospěšné
práce, vytváření společensky účelných pracovních míst, krátkodobých pracovních příležitostí, odborné
praxe a stáže včetně praxí a stáží pro učně a studenty, pracovní trénink a související organizačně
administrativní úkony, podpůrné programy apod. (kromě aktivit uvedených v dalších opatřeních této
priority). V kontextu tohoto opatření na něj navazuje další opatření – zejména Opatření 1.3.1.
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Dílčí cíl 1.1.2:

Slaďování rodinného a profesního života

Zdůvodnění
V současné době stále více žen musí slaďovat rodinný a profesní (pracovní) život, kdy je ekonomická
situace nutí nastupovat do zaměstnání ještě před dosažením věku dítěte, kdy je přijato do mateřské
školy. Zároveň rodiny často řeší situace, kam mají dát dítě po dobu školního volna, případně po ukončení provozní doby mateřské školy, kdy rodiče nemohou zajistit péči o děti. V území je problém s dostupností vhodných flexibilních forem zaměstnávání i s dostupností potřebných služeb pro rodinu
a péči o děti. Významnou úlohu sehrává i pokračující proces posouvání úlohy muže v rodině a domácnosti a z toho důvodu je toto opatření směrováno i k mužům a je genderově neutrální. V kontextu
tohoto opatření na něj navazuje další opatření – zejména Opatření 1.1.3.
Účel
Vytvoření podmínek pro snazší sladění rodinného a profesního života, zajištění péče o děti, především v situacích, kdy není možné využít nabídku stávajících škol, případně jiné stávající veřejné služby.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené např. na podporu flexibilních forem zaměstnávání (např.
zkrácený úvazek, sdílení pracovního místa, práce na dálku), na zlepšení nabídky dostupných služeb
pro rodinu a péči o děti vč. fungování dětských skupin, příměstských táborů, odpoledních klubů.

Dílčí cíl 1.1.3:

Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

Zdůvodnění
Jednou z priorit v oblasti zaměstnanosti se stává zaměstnávání skupiny znevýhodněných osob na trhu
práce. Do této skupiny patří osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby nad
50 let, osoby vracející se do pracovního procesu, např. ženy po mateřské či rodičovské dovolené, a
další. Jednou z možností dlouhodobé práce pro tyto znevýhodněné skupiny je zaměstnání na zkrácený úvazek, případně jiné flexibilní formy zaměstnání.
Účel
Vytvoření podmínek pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na mzdové a osobní výdaje podpořených osob i vedoucích a administrativních pracovníků atd. Dále se bude jednat o aktivity vedoucí ke zlepšení uplatitelnosti na trhu práce (vzdělávací kurzy, kariérové poradenství apod.)

Specifický cíl 1.2: Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a
služeb
Dílčí cíl 1.2.1:
Místní zemědělská produkce
Zdůvodnění
Potenciál místních výrobků a služeb, které by našly uplatnění u místních odběratelů či koncových
spotřebitelů, je relativně podhodnocený. V rozvoji místní produkce a v poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou se skrývá stále ještě dostatečně nevyužívaný potenciál, který může přispět k rozvoji
celého regionu. Toto opatření se zaměřuje na rozvoj místní zemědělské produkce, její propagaci, prezentaci a zvýšení její dostupnosti na místním trhu. Důraz je kladen nejen na vysokou přidanou hodnotu, ale také na dostupnost, kvalitu, zdravotní a ekologickou nezávadnost, tradiční postupy (u tradičních
produktů) apod.
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Vinná réva jako plodina s nejvyšší přidanou hodnotou je vysázená v území na ploše více než 2100 ha.
Malí vinaři, kterým přináší obživu, se ale jejímu pěstování a výrobě vína nemohou věnovat naplno,
protože marketing a odbyt vína jim zabírá více času, než vlastní „vinaření“. Proto bude v tomto opatření kladen velký důraz na oblast vinařství
Účel
Cílem tohoto opatření je vytvoření a rozvoj podmínek pro vyšší uplatnění místních zemědělské produkce. Cílem je také vytvoření systému pro uvedení produkce na trh tzv. „krátkou cestou“ – zkracování dodavatelských řetězců, např. ve vlastní prodejně nebo lokálním profesionálním odbytovém centru
sdružujícím místní produkci, účastí na farmářských trzích nebo prodej prostřednictvím „bedýnek“. Žádoucí je proto propojení výroby s přímým prodejem či distribucí. Výsledkem je také vytvoření systému
marketingové prezentace lokálních produktů (např. lokální ochranné známky).
Aktivity
Bude se jednat o projekty zaměřené na rekonstrukci či výstavbu objektů, prostor, ploch za účelem
jednotné prezentace a odbytu místních výrobků velkých i malých podnikatelů s celorepublikovým
i přeshraničním dosahem a další investiční aktivity vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Dále se bude jednat o projekty zaměřené např. na tvorbu a rozvoj systémů regionálního značení,
místních výměnných obchodních systémů, tvorbu a rozvoj propagace místních výrobků a služeb, organizace farmářských trhů apod. Rovněž se bude jednat o projekty zaměřené na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, např. hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě.

Dílčí cíl 1.2.2:

Místní nezemědělská produkce a činnosti

Zdůvodnění
Pro rozvoj venkovské zaměstnanosti je rozhodující počet a stabilita podnikatelských subjektů, které se
zde nacházejí. Podpora diverzifikace zemědělských subjektů v rámci opatření do oblastí mimo zemědělství umožní jejich stabilizaci a investice do budování a rozvoje nových nezemědělských podniků
přispějí ke zvyšování počtu podnikatelských subjektů, což povede k růstu zaměstnanosti. Diverzifikace
venkovské ekonomiky bude soustředěna do oblastí zaměřených na zpracování a uvádění na trh produktů mimo zemědělství a potravinářství včetně doplňkové výroby a služeb nezemědělského, neakvakulturního a nelesního charakteru.
Účel
Podpora bude směřována nejen do současných zemědělských podniků ale také do mikro a malých
nezemědělských podniků a do oblastí zaměřených na využívání potenciálu pro rozvoj agroturistiky
(rekreační a relaxační činnosti).
Aktivity
Bude se jednat o projekty zaměřené na podporu podnikání v nezemědělské činnosti (nezemědělci i
zemědělci v rámci diverzifikace činností), investice do nezemědělských činností, rozvoj agroturistiky a
ekologického zemědělství, vzdělávací farmy, stavební obnova či nová výstavba provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí), pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost.
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Specifický cíl 1.3: Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a
podnikatelů
Dílčí cíl 1.3.1:
Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje klíčových kompetencí
Zdůvodnění
Zařízení pro rozvoj vzdělanosti je v území dostatek, avšak forma vzdělávání ne vždy odpovídá požadavkům regionálního trhu práce. Klíčové kompetence jsou nezbytné pro přípravu žáků na další vzdělávání, práci a život ve společnosti. Důraz bude kladen na rozšíření praktického vyučování (odborný
výcvik, odborná praxe), využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky, a zejména však na
rozšíření integrace mezi školami a podnikatelským sektorem. Toto opatření rovněž podporuje rozvoj
komunikace v mateřském i v cizích jazycích, matematické schopnosti, schopnosti práce s digitálními
technologiemi, schopnosti učit se, sociální a občanské schopnosti, smyslu pro iniciativu a podnikavost,
kulturního povědomí, schopnosti vyjadřovat se a základních schopností v oblasti vědy a technologií,
včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, manuální zručnosti a pozitivního vztahu k
řemeslům a práci obecně. V kontextu tohoto opatření na něj navazuje další opatření – zejména Specifický cíl 2.2.
Účel
Účelem je zejména odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a zohlednění
specifik a požadavků regionální ekonomiky. Posílení významu klíčových kompetencí a rozvoj profesního vzdělávání ve výuce a v dalších aktivitách škol, ve spolupráci s podnikatelským sektorem, tak
aby byly zohledněny reálné požadavky a potřeby podnikatelského sektoru, a tím lepší připravenost a
uplatnitelnost absolventů škol. Opatření má být nástrojem k efektivnějšímu provázání školního a zaměstnavatelského prostředí, sloužící k obohacení obou stran.
Aktivity
Bude se jednat jak o projekty zaměřené např. na vybavení či obnovení odborných učeben či nákup
pomůcek, tak í projekty zaměřené na obnovení či zavádění nových předmětů a vzdělávacích rámců
(např. dílny, práce na pozemku, rodinná výchova, ICT), projekty sdílení zdrojů (např. učeben, pedagogů), vzdělávání pedagogů a také aktivity typu exkurzí, soutěží, odborných praxí a stáží apod.

Specifický cíl 1.4: Zlepšení podmínek pro podnikání
Dílčí cíl 1.4.1:
Podnikatelské prostředí
Zdůvodnění
Jednou z možností jak zvýšit zaměstnanost v regionu je podpora živnostníků a malých firem, a to formou vytváření vhodných podmínek pro podnikání, zejména zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání
a poradenství (zakládání podniků, účetnictví a administrativa, technické a hygienické normy apod.).
Příkladem mohou být zařízení, která nabízí začínajícím podnikatelům či podnikatelům s novými podnikatelskými záměry služby (technické, administrativní, poradenské), zpravidla za nižní než komerční
cenu po určitou dobu. V území také neexistuje mnoho fungujících uskupení subjektů působících v
jednom nebo několika málo příbuzných ekonomických odvětvích, která by na principu spolupráce
vytvářela stabilnější podmínky pro činnost svých členů, výjimkou je např. jen Okresní hospodářská
komora. Kultura spolupráce mezi podnikatelskými a případnými dalšími subjekty není natolik rozvinuta, což má vliv i na jejich konkurenceschopnost.
Účel
Zkvalitnění podmínek pro zahájení a rozvoj podnikání. Rozvoj podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti místního hospodářství prostřednictvím síťování a spolupráce místních subjektů.
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Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na vznik či rozvoj poradenství a služeb pro malé a
střední podnikatele, včetně osob samostatně výdělečně činných, řemeslníků, zemědělců a lesníků
apod. Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na vznik a rozvoj spolupráce a síťování, např.
sdílení zdrojů (techniky, odborníků), posílení pozice na trhu (včetně vyjednávací pozice), realizace
společných marketingových akcí, propojení místních dodavatelsko-odběratelských řetězců apod. Důraz bude kladen na udržitelnost a efektivitu podporovaných aktivit.

Specifický cíl 1.5: Cestovní ruch
Dílčí cíl 1.5.1:
Marketing a organizace cestovního ruchu
Zdůvodnění
Spolupráce mezi jednotlivými poskytovali výrobků a služeb není příliš rozvinutá. Místní potenciál,
tj přírodních a kulturních zdrojů, je obrovský a vhodnými způsoby jej lze využít pro prospěch celého
regionu. Je proto potřeba podporovat propagaci, marketing a tvorbu integrovaných produktů cestovního ruchu a nástrojů interpretace místního dědictví.
Účel
Cílem tohoto opatření je rozvoj realizačních podmínek cestovního ruchu a efektivní koordinace rozvoje
cestovního ruchu. Cílem je také vytvořit systém jednotné prezentace nabídky a služeb a cílů pro turisty i návštěvníky.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb, vytváření regionálních integrovaných turistických balíčků, cílený marketing (např. tvorba a rozvoj systémů
regionálního značení, destinační marketing, propagace místních výrobků a služeb), propagační materiály, marketingové akce.
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STRATEGICKÝ CÍL 2: ZVÝŠIT SPOKOJENOST
S ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI A S KVALITOU ŽIVOTA

MÍSTNÍCH

OBYVATEL

Rozvoj technické infrastruktury obcí, dopravní dostupnosti a obslužnosti, celkové zlepšování vzhledu
obcí, podpora sociálních služeb jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, podmiňující sociální i ekonomický růst regionu. Celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru má pozitivní vliv na kvalitu života v obcích. Priorita by měla především umožnit urbanistický rozvoj v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a zároveň by měla podporovat zvýšení identity
a pospolitosti místních obyvatel.

Specifický cíl 2.1: Modernizace dopravní a technické infrastruktury
Dílčí cíl 2.1.1:
Zlepšit dopravní dostupnost a bezpečnost dopravy
Zdůvodnění
Vzhledem ke dlouhodobě vzrůstající intenzitě automobilové dopravy v regionu, což klade vysoké nároky na rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnost v dopravně silně zatížených lokalitách, je třeba
řešit především problematické úseky (průtahy, křižovatky, nepřehledná a nebezpečná místa apod.)
prostřednictvím budování chodníků, bezpečných přechodů a opatření pro zklidnění dopravy. Toto
opatření je postaveno na komplexním přístupu k dané problematice. S tím souvisí i vytvoření podmínek pro v regionu hojně využívanou cyklistickou dopravu, zejména v podobě opatření pro zvýšení
bezpečnosti cyklistů užívajících meziobecní a místní komunikace (cyklopruhy, dopravní značení,
apod.) či budováním kvalitních tras a cyklostezek, tj. zpevněných komunikací s vyloučením automobilové dopravy. Vhodnou cestou je i podpora kombinované dopravy (např. cyklodoprava + veřejná
osobní doprava, cyklodoprava + železniční doprava, P+R apod.) alternativních forem dopravy (např.
lodní doprava). Zároveň je zapotřebí vytvořit odpovídající komfort a zázemí pro cestující veřejnou
hromadnou dopravou, zejména zlepšit prostředí zastávek, a to jak po stránce estetické, hygienické,
funkční, tak z pohledu bezbariérovosti a bezpečnosti.
Účel
Zpomalení nárůstu intenzity automobilové dopravy zejména formou podporování cyklodopravy a zvýšení bezpečnosti na komunikacích.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty, zaměřené na minimalizaci rizika střetů mezi motorovými vozidly,
cyklisty a pěšími (vč. doplňkové zeleně apod.) – tzn. zejména budování a modernizaci cyklostezek
a cyklotras, cyklistických jízdních pruhů, sdružených dopravních zón, cykloopatření, opatření ke zkvalitnění dopravy. Dále projekty zaměřené na budování odstavných parkovišť (včetně zařízení pro bezpečné odstavení kola, mopedu apod.), autobusových zastávek, a dále na budování a modernizaci
chodníků, instalaci zpomalovacích a dalších bezpečnostních prvků, budování a modernizaci osvětlení
na frekventovaných silnicích apod. Také projekty zaměřené na alternativní formu dopravy.

Dílčí cíl 2.1.2:

Obnova a oživení veřejných prostranství a zlepšování vzhledu obcí

Zdůvodnění
Součástí technické infrastruktury obcí jsou i veřejná prostranství, která jsou místy koncentrace místního obyvatelstva, návštěvníků a turistů a jejich socioekonomických aktivit a nesou se sebou i symbolickou hodnotu. Toto opatření klade důraz na projekty, které vhodně propojují tradiční urbanistické a
architektonické prvky se současnými funkčními požadavky a udržitelností opraveného prostoru. Součástí opatření je rovněž posilování individuální odpovědnosti všech vlastníků za stav jejich nemovitostí, jímž ovlivňují celkový vzhled obce.
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Účel
Zvýšení estetické a funkční hodnoty veřejných prostranství a zlepšení vzhledu obcí.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty, zaměřené na úpravu, revitalizaci či tvorbu veřejných prostranství,
včetně doplňkových prvků a zeleně, doprovodnou zeleň u chodníků, silnic, cyklotras, škol, školek a
dalších významných budov, tvorba sdružených dopravních zón (zóna 20, pěší + cyklodoprava) apod.
Dále se bude jednat o motivační projekty směřované k vlastníkům nemovitostí a k posilování jejich
vědomí odpovědnosti za celkový vzhled obcí.

Specifický cíl 2.2: Vzdělávací infrastruktura
Dílčí cíl 2.2.1:
Vzdělávací infrastruktura
Zdůvodnění
Potřeba inkluzívního vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí v některých školách vyžaduje stavební
úpravy, zkvalitnění vybavení, vnitřní konektivitu školských zařízení. V regionu rovněž roste poptávka
po doprovodných službách školských zařízeních např. školní družiny či kluby. Tato poptávka v různých obcích často výrazně kolísá a zejména menší školy jsou vůči těmto trendům velmi zranitelné.
Jejich zřizovatelé se svými omezenými kapacitami nejsou schopni na tyto změny flexibilně reagovat
a uspokojovat tak potřeby obyvatel, což výrazně ohrožuje rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
a péči o dítě. Pociťována je i potřeba dalšího vzdělávání a celoživotního učení, neformálního a zájmového vzdělávání.
Účel
Zvýšení flexibility kapacit školských zařízení, dostupnosti kvalitní vzdělávací infrastruktury a diverzifikace vzdělávacích aktivit. Diverzifikace aktivit škol lze chápat jako jednu z možností jak zachovat školy na venkově navzdory demografickému vývoji a poklesu počtu dětí.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty zaměřené na přizpůsobení škol (budov a jejich zázemí, zahrad
apod.) potřebám inkluzívního vzdělávání, rozvoje klíčových kompetencí (vč. neformálního a zájmové
vzdělávání a dalšího vzdělávání) a zefektivňování kapacit školských zařízení a dalších zařízení vzdělávání a péče o dítě. Preferovány budou projekty, které nabízejí efektivní, flexibilní a dlouhodobě udržitelná řešení. S ohledem na potřebu víceúčelového využití škol jsou preferovány zejména investice
do infrastruktury, která bude využitelná pro více účelů (druhů vzdělávání). Dále se bude jednat o projekty zaměřené na systematické a dlouhodobé zapojení školy v oblasti dalšího a celoživotního vzdělávání, zvyšování klíčových kompetencí nebo volnočasových a prorodinných aktivit. Významnou úlohu
zde sehrává komunikace s veřejností (komunitou) a nabídka aktivit podle jejích potřeb.

Specifický cíl 2.3: Infrastrukturu pro trávení volného času
Dílčí cíl 2.3.1:
Podpora volnočasových aktivit
Zdůvodnění
Lidský potenciál je hybnou silou celého regionu, proto je potřeba ho neustále rozvíjet. Kvalitní volnočasové vyžití, vč. neformální a zájmových forem vzdělávání, je integrální součástí správného vývoje
jedince. Aktivní formy trávení volného času, zejména dětí a mládeže, jsou v současnosti vytěsňovány
pasivními formami, což se v důsledku projevuje jak na jejich zdravotním stavu a nízké míře socializace, tak na snížené schopnosti obstát na trhu práce, či na nárůstu sociopatogenních jevů. Většinu volnočasových aktivit organizují spolky a jiné neziskové organizace. Podpora jejich činností je nezbytně
nutná pro další rozvoj pocitu sounáležitosti místních obyvatel. Tyto organizace jsou sice částečně
podporovány ze strany obcí, ale zejména s ohledem na vysoké nároky na zabezpečení materiálních
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podmínek, často přesahují finanční možnosti jednotlivých obcí. V kontextu tohoto opatření na něj navazuje další opatření – zejména Opatření 2.3.2, které mimo jiné věnuje související infrastruktuře.
Účel
Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času a podpora spolkové činnosti.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na volnočasové programy a zájmové kroužky, neformální a zájmové vzdělávání, společné aktivity rodin. Také se bude jednat o projekty spočívající ve
vybudování infrastruktury pro volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže (výstavba, rekonstrukce vhodných prostor a ploch včetně vybavení apod.), pořízení vybavení a techniky.

Dílčí cíl 2.3.2:

Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas

Zdůvodnění
Kvalitní materiální základna je nezbytná pro provozování volnočasových aktivit.
Účel
Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na vybudování infrastruktury pro volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže (výstavba, rekonstrukce vhodných prostor a ploch včetně vybavení
apod.), pořízení vybavení a techniky.

Specifický cíl 2.4: Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb
Dílčí cíl 2.4.1:
Rozvoj sociálních služeb
Zdůvodnění
V regionu jsou částečně rozvinuty zejména služby pobytové (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy), které jsou však charakterizovány nedostatečnou kapacitou. Problém
s nedostatečnou kapacitou a spektrem dostupných služeb mají i další sociální služby (terénní, ambulantní). Zvyšuje se i zájem o doplňkové služby pro domácnost, např. dovoz obědů, odvoz k lékaři,
úklid domácnosti. Dále je v území relativně nedostatečná dostupnost a efektivita sociálního poradenství a preventivních programů. Toto ohrožuje prevenci i řešení sociálního vyloučení.
Účel
Cílem je rozšíření nabídky sociálních služeb a sociální práce s místními komunitami. Prevence a řešení sociálního vyloučení, a to formou zvýšení spolupráce aktérů v sociální oblasti, zefektivnění
a systematizace dostupnosti sociálních služeb, doplnění, zkvalitnění a zpřístupnění sociální a obdobných služeb potřebným lidem. Dále také vytvoření vhodných materiálních podmínek pro rozvoj sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na terénní služby (např. osobní asistenci, sociální prevenci), ambulantní služby (v omezení míře na pobytové služby v zařízeních komunitního typu), sociálně aktivizační služby (např. chráněné dílny), zakládání a rozvoj rodinných poraden (vč. mobilních terénních týmů, krizové intervence a pomoci), doplňkové služby (programy prevence a řešení problémů
v sociálně vyloučených lokalitách, aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability, aktivizační, asistenční
a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení, aktiviStrategie komunitně vedeného místního rozvoje
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ty zaměřené na podporu neformální péče, sdílené péče, vč. rozvoje domácí paliativní péče), a programy vč. služeb zdravotního charakteru a aktivit podpory rodinných příslušníků.
Jedná se také o sérií aktivit zaměřených na prevenci a řešení sociálního vyloučení na lokální úrovni,
a to jak prostřednictvím podpory dílčích aktivit (např. poradenství, preventivní programy, sociální služby prevence), tak podporou zavádění nových systémových aktivit (např. sociální práce a plánování na
úrovni obcí či mikroregionů).

Dílčí cíl 2.4.2:

Sociální inkluze a sociální bydlení

Zdůvodnění
Moderní trend péče o osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním jde cestou začlenění a zapojení těchto osob do běžného života a jejich udržení v domácím prostředí. V regionu jsou
částečně tyto služby rozvinuty, služby, které se však vyznačují nedostatečnou kapacitou, jsou služby
pobytové (např. domovy se zvláštním režimem). Dostupné bydlení je jedním z předpokladů a současně nástrojů boje proti sociálnímu vyloučení. Ohroženými skupinami jsou zejména senioři, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ze zdravotních důvodů a osoby či jejich domácnosti v tíživé sociální
situaci. Opatření se může zaměřovat např. na pečovatelské vstupní nebo jiné bydlení, které je nabízeno po dobu trvání tíživé sociální situace a hrozby sociálního vyloučení.
Účel
Doplnění sociálního zázemí a nabídky „sociálního bydlení“ a bydlení pro potřebné za účelem snížení
rizika sociálního vyloučení nebo ke zmírnění jeho dopadů.
Aktivity
Bude se jednat o projekty zaměřené na zajištění infrastruktury, zázemí a materiálních prostředků pro
sociální služby. Dále se bude jednat o projekty zaměřené např. na budování nebo rekonstrukce objektů určených pro bydlení pro potřebné.

Specifický cíl 2.5: Aktivní zapojení seniorů
Dílčí cíl 2.5.1:
Vzdělávací aktivity pro seniory
Zdůvodnění
Demografické stárnutí obyvatelstva je bezpochyby nejvýznamnější výzvou regionu. Neustále se zvyšující se skupina senioři disponuje nevyužívaným, často skrytým potenciálem - např. schopnostmi,
zkušenostmi. Mají zájem se účastnit veřejného života, aktivně se podílet na rozvoji obce i sebe sama.
Aktivizace této cílové skupiny přináší nesporné klady jak pro samotné seniory, tak pro místní společenství jako celek.
Účel
Využití potenciálu seniorů pro zkvalitnění jejich životů i života v obcích.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na různorodé volnočasové, zájmové, vzdělávací aktivity
a dobrovolnické práce s cílem zapojení seniorů do veřejného života. Věcně se může jednat o semináře, kurzy, výstavy, publikace, exkurze apod.
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STRATEGICKÝ CÍL 3: ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO
Specifický cíl 3.1: Zachovaní kulturního dědictví UNESCO
Dílčí cíl 3.1.1:
Ochrana památek UNESCO
Cílová skupina
Vlastníci materiálních a nositelé nemateriálních prvků kulturního dědictví, jednotlivci a organizace
zabývající se péčí o kulturní dědictví, zachováním a obnovou tradic, obyvatelé Lednicko-valtického
areálu.
Zdůvodnění
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších smluv UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace při Organizaci
spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně) vůbec. Byla přijata na 17. zasedání Generální
konference UNESCO v roce 1972, v platnost vstoupila 17. prosince 1975. Přistoupením k Úmluvě
vyjádřily jednotlivé státy svou vůli participovat na úsilí mezinárodního společenství chránit, zachovat
a předat dalším generacím kulturní a přírodní dědictví s celosvětově významnou hodnotou. Výchozí
myšlenka Úmluvy je založena na tom, že ubývání či ničení kterékoliv složky kulturního nebo přírodního dědictví představuje nenahraditelné ochuzení dědictví celosvětového společenství. Na základě
Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami. Hlavním posláním Úmluvy je zejména stanovit povinnosti smluvních států, aby se zabezpečila ochrana, zachování a předávání kulturního a přírodního
dědictví s vynikající univerzální hodnotou budoucím generacím. Přijetím nebo ratifikací Úmluvy uznává každý smluvní stát, že je především jeho povinností tyto úkoly zabezpečovat na svém území při
maximálním využití svých vlastních zdrojů, popřípadě s využitím mezinárodní pomoci, například vytvořit služby vztahující se k ochraně světového dědictví, zpracovávat metodiku práce a rozvíjet vědecké
a technické studie a výzkumy a přijmout příslušná právní, správní a jiná potřebná opatření. Ochrana
tohoto dědictví není na národní úrovni často uspokojivá kvůli nedostatečným ekonomickým, vědeckým
či technickým zdrojům. Je proto povinností všech aktérů v území Lednicko-valtického areálu, aby se
podíleli na naplnění stanovených povinností.
Lednicko-valtický areál, který se takřka kryje s územím MAS Lednicko-valtický areál, z.s, je zcela unikátním příkladem symbiózy uměle koncipované a přirozené krajiny s nemovitými kulturními památkami, což vytváří skutečného genia loci. Tento komponovaný areál tvořící ve svém souhrnu ojedinělou
atraktivitu světového významu. Jako šestá památka na území České republiky a jako druhá kulturní
krajina na světě byl Lednicko-valtický areál zapsána dne 7. prosince 1996 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a od roku 2003 je také součástí biosférické rezervace Dolní
Morava. Tato působivá mozaika parků, zahrad, rybníků, řek a lesů, doplněná řadou soch, zámečků,
chrámů, kaplí a kolonád, patří mezi nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a čítá
2 národní kulturní památky a 50 kulturních památek. Lednicko-valtický areál je mimořádnou turistickou
atraktivitou, zároveň však nesmírně křehkým a citlivým přírodním organismem, který zde vybudovali
předkové. Vyžaduje soustavnou a finančně náročnou péči jak ze strany státu, tak ze strany místního
společenství.
Důvěra svěřená do rukou místních aktérů prostřednictvím zápisu tohoto území na Seznam světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO zavazuje k tomu, aby se věnovala maximální pozornost
nejen ochraně památek, ale také jejich efektivnímu managementu. Nezvratnou skutečností je, že i v
tomto území probíhají nepřetržité dynamické vývojové procesy, které pro současné i budoucí generace představují z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje velkou výzvu, na druhou stranu přinášejí i
svá rizika.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

87

Účel
Zachování existujícího a obnova kulturního dědictví i pro další generace.
Aktivity
Bude se jednat o projekty zaměřené zejména na obnovu a péči o hmotné kulturní dědictví, včetně
rozvoje doprovodné infrastruktury, tvorbu odborných studií, plánů obnovy, publikací, internetových
aplikací apod. Dále se může jednat o projekty zaměřené na pořádání společenských či kulturních
akcí, výstav, soutěží apod. Do tohoto opatření se řadí i projekty zaměřené na propagaci a prezentaci
kulturního dědictví (propagační materiály, publikace, výstavní síně, muzea apod., včetně rozvoje doprovodné infrastruktury).

Dílčí cíl 3.1.2:

Vzdělávání a osvěta

Zdůvodnění
Jednou z cest ochrany kulturního by mělo být i zpracování, rozvíjení a aktualizování management
plánu jako instrumentu pro plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj regionu při současném zachování památkových hodnot tohoto výjimečného území. Management plán je nejdůležitější koncepční materiál pro dlouhodobou péči a rozvoj, zefektivnění prezentace včetně posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví.
Účel
Zachování existujícího a obnova kulturního dědictví i pro další generace.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené zejména na tvorbu management plánu, odborných studií, plánů obnovy, publikací, internetových aplikací apod. Do tohoto opatření se řadí i projekty zaměřené na propagaci a prezentací kulturního dědictví (propagační materiály, publikace, výstavní síně,
muzea apod.).

Specifický cíl 3.2: Obnovit a udržet kulturní tradice a hodnoty
Dílčí cíl 3.2.1:
Podpora pořádání kulturních akcí
Zdůvodnění
Celý region disponuje bohatým potenciálem tradic a lidových zvyků, utvářených po dlouhou dobu.
Tradice a lidové zvyky mají na území Lednicko-valtického areálu své nezastupitelné místo – konají se
zde tradiční hody, besedy u cimbálu, fašanky, vinobraní. Kulturní dědictví a tradice zde nejsou pouze
připomínkou historie, ale rovněž přispívají k vytváření a posilování identity venkovského společenství
a pocitu sounáležitosti obyvatel s obcí a regionem. Skýtají též významný potenciál ekonomického
zhodnocení, místními produkty počínaje, cestovním ruchem ani zdaleka nekonče. Tento potenciál je v
současnosti nedostatečně zhodnocován, což lze přičíst zčásti jeho nedocenění ze strany místních
aktérů, zčásti vysoké finanční náročnosti investičních projektů.
K území Lednicko-valtického areálu neodmyslitelně patří rovněž vína a vinařství, kdy místí vína patří k
těm nejlepším. Ochutnávky vín nabízí místní vinaři ve svých sklípcích, ale i ve známém Národním
salonu vín, který sídlí v prostorách valtického zámku.
Účel
Zachování tradic a rozvoj podmínek pro jejich praktické využití v současnosti a v budoucnosti.
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Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na pořádání společenských či kulturních akcí, výstav,
soutěží apod. Do tohoto opatření se řadí i projekty zaměřené na propagaci a prezentaci kulturních
tradic a hodnot (propagační materiály, publikace, výstavní síně, muzea apod., včetně rozvoje doprovodné infrastruktury).
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STRATEGICKÝ CÍL 4: ZACHOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY
Cílové skupiny
Obce, jednotlivci a organizace zabývající se péčí o krajinu, obyvatelé Lednicko-valtického areálu,
vlastníci a nájemníci budov, provozovatelé zařízení.
Zdůvodnění
S ohledem na skutečnost, že je Lednicko-valtický areál jako významná kulturní krajina zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je povinností jak státu, tak místního společenství, vedle ochrany kulturních památek, naplnění závazku zabezpečení ochrany, řízení a udržitelného rozvoje při zachování univerzálních hodnot této komponované krajiny. Stabilita tohoto území
je však ohrožena klimatickými změnami, mimořádnými projevy počasí a dalšími nežádoucími antropogenními vlivy. Existuje přímá vazba mezi stabilitou a biodiverzitou krajiny a jejím potenciálem pro ekonomické i sociální využití. Je proto nezbytné pokračovat v revitalizaci negativně dotčených součástí
krajiny, likvidaci nepovolených skládek, posilování ekologické stability krajiny a jejich ekosystémových
funkcí, obnovování vodního režimu krajiny, omezování degradace půd, komplexní obnově a tvorbě
stanovišť a podmínek pro výskyt původních druhů, obnově krajinných prvků, zvyšování odolnosti krajiny proti přírodním i antropogenním hrozbám, péči o přírodní dědictví vč. návštěvnické infrastruktury a
další.
Účel
Zachování rázu krajiny typicky soustředěnými přírodními, estetickými a krajinnými hodnotami s předpoklady koexistence rekreačních funkcí i přiměřeného hospodářského využití, zachování, případně
zvýšení ekologických funkcí krajiny a biodiverzity, zachování a obnova přírodního dědictví a rozvoj
podmínek pro jejich udržitelné využití v současnosti a v budoucnosti.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty (neinvestiční projekty nejsou vyloučeny), zaměřené na zprůchodnění migračních bariér, vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních
a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů, realizaci
přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, vodohospodářská opatření
cílená na ochranu před záplavami a povodněmi a na zvýšení retenční schopnosti krajiny, protierozní
ochranu půdního fondu a adaptaci na změny klimatu, agroenvironmentálně-klimatická opatření, další
opatření směřující ke zvýšení odolnosti krajiny proti přírodním a antropogenním hrozbám, péči a prezentaci přírodního dědictví a další.

Specifický cíl 4.1: Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu
Dílčí cíl 4.1.1:
Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích
Zdůvodnění
Lesy tvoří výraznou část tohoto území a šetrné hospodářské využití lesů, které je v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny, lesními hospodářskými plány a osnovami a přispívá současně naplňování
mimoprodukčních funkcí lesů. Podporou investic ke zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa roste jeho společenský potenciál.
Účel
Rozvoj podmínek pro zvyšování společenské funkce lesa.
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Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty zaměřené na zvýšení odolnosti lesních ekosystémů, posílení rekreační funkce lesa, zkvalitnění lesnické infrastruktury.

Dílčí cíl 4.1.2:

Podpora zachování krajinného rázu a ochrana přírodní různorodosti

Zdůvodnění
Hlavním záměrem je zachování stávajícího a zejména obnova původního významného krajinného
prvku. Krajinnými úpravami dojde k zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu, obnovení a doplnění charakteristických krajinných znaků a ochraně originálních krajinných prvků a segmentů před negativními zásahy, které by mohly způsobit narušení přírodních hodnot a dochovaného
stavu tohoto cenného území. Toto území je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se
spojují přírodní a historické skvosty a dílo člověka souzní s respektem k přírodě. V rámci projektu budou například odstraněny zdravotně a druhově nevhodné stromové a keřové dřeviny, budou obnoveny
historické aleje podle osvědčeného konceptu zpracovaného zahradními odborníky, s přihlédnutím
k potřebám ochrany přírody, proběhnou výsadby stromů, keřů a travino-bylinné vegetace odpovídající
stanovištně dané lokalitě a osazení mobiliáři – lavičkami a informačními tabulemi s důležitými historickými a přírodovědnými informacemi. Zachování biologické rozmanitosti se stává nezbytné pro udržení ekologické stability. Každý organismus má vliv na fungování ekosystému a změny ve složení druhů
ovlivňují celý ekosystém. Tyto změny jsou způsobeny lidskou činností a velkým vnějším tlakem především ze strany zvýšené rekreace a neudržitelného využívání přírodních zdrojů. Nutné je zaměření na
cenné ekosystémy v LVA a jejich management. Tyto oblasti jsou křehkými ekosystémy závislými na
účelných zásazích, splňujících prvky trvale udržitelného rozvoje.
Účel
Ochrana, obnova a řízení území a genofondu. Zachovat stávající přírodní území a obnovovat území
již narušená.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty (investiční projekty nejsou vyloučeny), zaměřené na posouzení
nebo zpracování plánů péče a koncepcí pro jednotlivá chráněná území, chráněné památkové zóny či
jinak významné krajinné celky, odstraňování starých ekologických zátěží a ekologických škod, prevence před ekologickými škodami v krajině, tvorba krajinotvorných programů a opatření, iniciaci
a vypracování programů ochrany a obnovy vybraných biotopů a managementu zaměřeného na zachování biotopové a biologické různorodosti kulturní krajiny, iniciaci ochrany výjimečných a památných
stromů a dalších krajinných prvků, podporu a rozvoj odborné a systematické péče o genofond na
území BR a MAS (např. regionální odrůdy peckovin, vinné révy, vybraných druhů dřevin v lesích,
vzácných rostlin a živočichů), podpora obnovy struktury krajiny s cílem zvýšit účinnost protierozních
opatření a retenční kapacitu krajiny.

Dílčí cíl 4.1.3:

Prevence poškozování krajiny – vzdělání a osvěta, výzkum a monitoring

Zdůvodnění
Tento region je místem pro produkci potravin, zdrojem vody, místem pro rekreaci, těžbu dřeva a mnoho dalších aktivit, nicméně je také místem, kde nacházíme jedinečné a výjimečné ekosystémy
s bohatou biodiverzitou. V těchto místech se setkáváme s většími či menšími riziky, které ovlivňují
fungování celé oblasti. Místní vzdělávací soustava zejména na úrovni středního ale i vysokého školství má všechny předpoklady stát se významným centrem celoživotního vzdělávání v oborech souvisejících s tvorbou a ochranou krajiny. Zavedením průběžného a pravidelného systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty již v mateřských a základních školách budou vyrůstat generace,
pro které se stane ekologické chování přirozené a automatické.
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Účel
Pro možné eliminování rizikových faktorů životního prostředí, které mohou mít vliv na zdraví občanů,
tradiční činnosti jako je vinařství, snižování biologické rozmanitosti, ztrátu ekologické stability je nutné
provádět výzkum a jednotlivé výsledky shromažďovat a aktualizovat pro vytvoření nápravných řešení
problémů. Cílem opaření je také vytvořit takový stav, kdy jsou občané, studenti, mládež a široká veřejnost objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí. Podpoří se tak vztah mezi lidmi
a jejich prostředím, jehož základem budou aktivity s charakterem trvale udržitelného rozvoje.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na iniciace a koordinace základního přírodovědeckého,
socioekonomického a ostatního výzkumu a monitoringu ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými
ústavy, školami a vědeckými a odbornými pracovníky a založení a aktualizace databází údajů a informací z oblasti výzkumu a monitoringu pro jejich implementaci v praxi na úrovni obcí a managementu
krajinných profesí. Dále se bude jednat o projekty zaměřené na místní obyvatele, návštěvníky, školní
a studentskou mládež, které podporují osvětu, propagaci a výměnu informací o životním prostředí
a trvale udržitelném rozvoji. Věcně se může jednat o iniciaci, koordinaci a tvorbu vzdělávacích kurzů,
workshopů, seminářů a dalších aktivit, školení, výcvik a vybavení vybraných skupin obyvatelstva pro
kvalifikované a účinné zásahy v případě zvýšeného rizika poškození zdraví obyvatel a návštěvníků
regionu vlivem přemnožení nebezpečných druhů organismů.

Specifický cíl 4.2: Zefektivnit nakládání s energiemi a odpady
Dílčí cíl 4.2.1:
Realizace energetických úspor
Zdůvodnění
Na území bylo realizováno mnoho projektů zaměřených na dosahování energetických úspor, které
většinou směřovaly na zateplování a zlepšování tepelně-technických a klimatických vlastností budov.
Je účelné podporovat i tento typ projektů, který je vhodné doplnit o další aktivity zaměřené na výměnu
tepelných zdrojů, nízkoenergetickou výstavbu, využívání energeticky i materiálově úspornějších technologií a postupů. Může se jednat např. o udržitelnou spotřebu a výrobu, čistší produkci apod. Nepřehlédnutelným efektem těchto opatření je zvýšení kvality stavu jednotlivých složek životního prostředí.
Účel
Snížení energetické a materiálové náročnosti produkce a spotřeby.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty, zaměřené na zlepšování tepelně-technických a klimatických vlastností budov (včetně rekuperace), nízkoenergetickou výstavbu a modernizaci technologií vedoucí ke
snížení spotřeby energie a zdrojů (elektrické energie
, paliv, vody, dalších materiálových zdrojů), např. o výměnu tepelných zdrojů, včetně kotlů v domácnostech, výměnu spotřebičů a další.

Dílčí cíl 4.2.2:

Zlepšení odpadového hospodářství

Zdůvodnění
Biologicky rozložitelný odpad zažívá svou renesanci a začíná být velmi ceněným zdrojem v zemědělství i v domácnostech. Toto opatření se zaměřuje na rozšíření možností nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, integraci jeho sběru a možného zpracování do systému nakládání s komunálním
odpadem a na jeho druhotné využití. Ve většině obcí v územní působnosti MAS Lednicko-valtický
areál, z.s., je dostatečně vyvinutý systém nakládání s odpady v základním rozsahu sběru smíšeného
komunálního odpadu a oddělených složek (sklo, plast, papír). Velkoobjemový, nebezpečný a další
odpad lze shromažďovat na sběrných dvorech či sběrných místech. Toto opatření se bude zaměřovat
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také na dotřiďování a zpracování odpadu a na další opatření zaměřená na zefektivnění odpadového
hospodářství.
Účel
Zvýšení materiálového využití biologicky rozložitelného odpadu. Snížení objemu směsného komunálního odpadu a počtu nepovolených skládek.
Aktivity
Bude se jednat zejména o projekty zaměřené na podporu využívání biologicky rozložitelného odpadu
v domácnostech a u zdrojů, na vytváření a optimalizaci systémů odděleného sběru bioodpadů a na
jejich navazující zpracování a využití, doplnění systému odděleného sběru, podporu třídění v domácnostech, optimalizaci systému odpadového hospodářství směrem k obyvatelům, osvětu a výchovu.
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STRATEGICKÝ CÍL 5: SPOLUPRÁCE MEZI MÍSTNÍMI AKTÉRY
Specifický cíl 5.1: Vytvořit podmínky pro spolupráci místních aktérů
Dílčí cíl 5.1.1:
Setkávání a spolupráce subjektů v rámci MAS
Zdůvodnění
Zapojování veřejnosti a partnerů do plánování a rozhodování přináší řadu pozitiv spojených s nalézáním efektivních řešení stávajících problémů a zdrojů pro jejich realizaci. Právě místní akční skupiny
(a to s ohledem na princip jejich fungování, který je postaven na partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem) by měli být subjekty, které pomáhají se šířením praxe komunitního plánování a partnerství a mohou v mnoha ohledech sloužit jako možní facilitátoři při rozhodování. Cílem setkávání
subjektů v rámci místních akčních skupin by měla být vzájemná koordinace, realizace a podpora společných projektů, a to i těch aktivit, které přímo nevycházejí z této strategie. Další významnou oblastí
je i šíření příkladů dobré praxe a podstatné poradenství u inovativních projektů v různých oblastech
rozvoje.
Účel
Šíření praxe zapojování veřejnosti a partnerů do plánování a rozhodování. Zvýšení informovanosti
místních aktérů u inovativních projektů.
Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na setkávání obyvatel, zástupců obcí, soukromých
podnikatelských nebo neziskových organizací za účelem plánování a rozhodování o projektech či
strategiích, šíření příkladů dobré praxe, poradenství, vzdělávání, výchovu a osvětu v této oblasti, rozvoj lidských zdrojů, výměnu zkušeností (workshopy, přednášky, semináře, exkurze) apod.

Dílčí cíl 5.1.2:

Setkávání a spolupráce s jinými MAS, dobrovolnými svazky obcí a ORP Břeclav

Zdůvodnění
Počátky spolupráce v regionu sahají již do druhé poloviny devadesátých let minulého století, kdy vznikaly první svazky obcí a objevovaly se první projekty založené na spolupráci veřejného, soukromého
podnikatelského a neziskového sektoru. Vzájemná spolupráce všech klíčových aktérů v území je
vhodným prostředkem pro vyřešení řady významných problému a potřeb území. Geografická poloha
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., v jihovýchodním cípu Česka přímo na hranici s Rakouskem
a v blízkosti hranice se Slovenskem, ji předurčuje k projektům příhraniční spolupráce v mnoha oblastech.
Bezpečnost, dle zákona o obecní policii, je v současné době zajišťovaná buď částečně malým počtem
strážníků obecní policie, na které obce nemají dostatek prostředků, nebo není zajišťovaná vůbec.
Přijetím myšlenky spolupráce v otázce bezpečnosti s ostatními obcemi a zlepšením meziobecní spolupráce lze dosáhnout koordinace a pokrytí území obcí v území MAS deštníkem typu metropolitního
zajišťování bezpečnosti z centra. V našem případě z města Břeclavi, které disponuje moderně řízeným a materiálně dostatečně vybaveným sborem městské policie. Tato vyvíjí s úspěchem i činnosti
v segmentu sociálně vyloučených skupin, či aktivně pracuje se skupinami seniorů v rámci preventivněbezpečnostních programů.
Účel
Rozvoj spolupráce s místními akčními skupinami, dobrovolnými svazky obcí i příhraničními regiony,
vzájemná výměna zkušeností a realizace společných projektů. Vytváření a propagace modelů správného (udržitelného) hospodaření s přírodními zdroji. Podporovat modely efektivní koordinace hlavních
zájmů v Lednicko-valtickém areálu za účelem udržitelného rozvoje krajinné památky zapsané na Seznamu světového dědictví.
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Aktivity
Bude se jednat primárně o projekty zaměřené na setkávání obyvatel, zástupců obcí, soukromých
podnikatelských nebo neziskových organizací a vytváření efektivních institutů na principu vyžádané
potřeby „zdola“, které účelně, mezioborově a pro obyvatelstvo srozumitelně propojí principy územního
plánování, ochrany, řízení za účelem plánování a rozhodování o projektech či strategiích, s využitím
šíření příkladů dobré praxe, poradenství, vzdělávání, výchovu a osvětu v této oblasti, podporou rozvoje lidských zdrojů, výměnou zkušeností (workshopy, přednášky, semináře, exkurze) apod. za účelem
udržitelného rozvoje regionu.

Specifický cíl 5.2: Vytvořit podmínky pro koordinaci při realizaci nových projektů
Dílčí cíl 5.2.1:
Tvorba koncepčních dokumentů
Zdůvodnění opatření
Předpokladem úspěšného územního rozvoje jsou jasné a předvídatelné rámce definované v plánovací
dokumentaci. Většina obcí má zpracován nový územní plán, značná část z nich však postrádá navazující regulační, ale též havarijní a protipovodňové plány a plány ochrany zdraví obyvatelstva při nebezpečí kalamitního přemnožení organismů. Komplikované vazby mezi existujícími plány či jejich
naprostá absence na místní úrovni komplikují rozhodování také na hierarchicky vyšších územních
úrovních: ve svazcích obcí a v místní akční skupině.
Účel
Doplnění chybějících součástí soustavy plánovací dokumentace a posílení kultury plánování.
Aktivity
Bude se jednat o projekty, zaměřené na doplnění chybějících součástí soustavy dokumentace územního, strategického, havarijního, protipovodňového plánování, vzájemné provázání těchto součástí do
podoby integrovaných soustav plánů, vytváření modelů správného hospodaření, ochrany a řízení v
krajině a udržitelného rozvoje. Volba jednotlivých aktivit bude velmi záviset na schválení zásad územního rozvoje a krajského územního plánu Jihomoravského kraje, které jsou pro realizaci tohoto opatření významné.
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4.4

Vazby na horizontální témata

Tato kapitola přináší přehled vlivu strategie na horizontální témata. Celkově lze vliv strategie na horizontální témata chápat jako neutrální až pozitivní, strategie nemá negativní dopady na horizontální
témata. Celá strategie je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají
pozitivní až neutrální vliv. Vliv strategie na rovnost mužů a žen je neutrální. Strategie má neutrální až
pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Pozitivní vliv mají zejména specifické cíle 1.1, 2.4,
2.5.
Tabulka 4: Vliv dílčích cílů strategie na horizontální témata

Rovnost můžu
a žen

Podpora rovných
příležitostí a
nediskriminace

Udržitelný
rozvoj

SC 1: ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ
Dílčí cíl 1.1.1:

Přístup k zaměstnání

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 1.1.2:
fesního života

Slaďování rodinného a pro-

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 1.1.3:
Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 1.2.1:

Místní zemědělská produkce

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 1.2.2:
ce

Místní nezemědělská produk-

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 1.3.1:
Spolupráce škol a podnikatelů
za účelem rozvoje klíčových kompetencí

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 1.4.1:

Podnikatelské prostředí

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 1.5.1:
tovního ruchu

Marketing a organizace ces-

neutrální

neutrální

pozitivní

SC 2: ZVÝŠIT SPOKOJENOST MÍSTNÍCH OBYVATEL S ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI A S KVALITOU ŽIVOTA
Dílčí cíl 2.1.1:
Zlepšit dopravní dostupnost
a bezpečnost dopravy

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 2.1.2:
Obnova a oživení veřejných
prostranství a zlepšování vzhledu obcí

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 2.2.1:

Vzdělávací infrastruktura

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl í 2.3.1:

Podpora volnočasových aktivit

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 2.3.2:
Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 2.4.1:

Rozvoj sociálních služeb

neutrální

pozitivní

neutrální

Dílčí cíl 2.4.2:
bydlení

Sociální inkluze a sociální

neutrální

pozitivní

pozitivní

Dílčí cíl 2.5.1:

Vzdělávací aktivity pro seniory

neutrální

pozitivní

pozitivní

SC 3: ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

96

Rovnost můžu
a žen

Podpora rovných
příležitostí a
nediskriminace

Udržitelný
rozvoj

Dílčí cíl 3.1.1:

Ochrana památek UNESCO

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 3.1.2:

Vzdělávání a osvěta

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 3.2.1:
akcí

Podpora pořádání kulturních

neutrální

neutrální

pozitivní

SC 4: ZACHOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGICKÁ STABILITA
KRAJINY
Dílčí cíl 4.1.1:
Podpora trvale udržitelného
hospodaření v lesích

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 4.1.2:
Podpora pro zachování krajinného rázu a ochrana přírodní různorodosti

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 4.1.3:
Prevence poškozování krajiny
– vzdělání a osvěta, výzkum a monitoring

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl í 4.2.1:
úspor

Realizace energetických

neutrální

neutrální

pozitivní

Dílčí cíl 4.2.2:
dářství

Zlepšení odpadového hospo-

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

SC 5: SPOLUPRÁCE MEZI MÍSTNÍMI AKTÉRY
Dílčí cíl 5.1.1:
Setkávání a spolupráce subjektů v rámci MAS
Dílčí cíl 5.1.2:
Setkávání a spolupráce
s jinými MAS, dobrovolnými svazky obcí
i v ORP Břeclav
Dílčí cíl í 5.2.1: Tvorba koncepčních dokumentů

Z hlediska PRV budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata – klima, inovace
a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž
naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima
a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí strategie CLLD jsou také
inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že
SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.

4.5

Návaznost na strategické dokumenty

Pro vhodné nastavení strategické části SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s., je důležité, aby byla
provázána s dalšími strategickými dokumenty týkajícími se území MAS (na národní úrovni, krajské
úrovni, lokální a subregionální úrovni).
Národní úroveň
Základní dokument regionální politiky České republiky pro příští léta představuje Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020. Globálním cílem Strategie regionálního rozvoje ČR je zajistit
dynamický vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí,
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přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro posílení
konkurenceschopnosti jednotlivých územně správních celků.
Strategie stanovuje 4 základní cíle:
1) podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů;
2) zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů;
3) posílit environmentální udržitelnost;
4) optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů.
Strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., není v rozporu s těmito cíli, naopak snaží se realizací své
strategie na území k naplnění těchto cílů přispět.
Při formulaci návrhové části strategie byly respektovány následující koncepční a tematicky zaměřené
rozvojové dokumenty na národní úrovni:
 Národní program reforem ČR 2014;
 Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050;
 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020;
 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020;
 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020;
 Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011–2016;
 Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020;
 Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014+;
 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020;
 Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky
EU po roce 2013;
 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020;
 Strategie sociálního začleňování 2014–2020;
 Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017;
 Strategický rámec rozvoje veřejné správy české republiky pro období 2014–2020;
Strategie CLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s. není v zásadním rozporu s těmito dokumenty.
Krajská a regionální úroveň
Při zpracování strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., byla zohledněna Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 a z Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2020.
Tyto strategie definují čtyři globální strategické cíle:
 Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v evropském a globálním měřítku prostřednictvím rozvoje znalostní ekonomiky v klíčových/strategických odvětvích kraje, vysoké
atraktivity regionu pro zahraniční investice a fungujícího segmentu malých a středních firem;
 Zkvalitněním poskytovaných veřejných služeb vytvořit podmínky pro rozvoj všech skupin obyvatel;
 Vybudovat kvalitní, dostatečně kapacitní a dlouhodobě udržitelnou páteřní dopravní a technickou infrastrukturu kraje;
 Stabilizovat znevýhodněné části kraje z hlediska jejich vybavenosti, ekonomického a sociálního rozvoje a využití krajiny.
Zaměření a cíle strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s, nejsou v rozporu se zaměřením a globálními cíli Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 a z Aktualizací strategické vize Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2020.
Dalšími dokumenty, které byly zohledněny při tvorbě strategie CLLD MAS Lednicko-valtická areál,
z.s., jsou:
 Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK;
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Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020;
Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017;
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje (2012) po
změně v dubnu 2014;
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-18;
Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019;
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015–2023;
Management plán Lednicko-valtického areálu;
Akční plán Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s.

Strategie CLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s. není v zásadním rozporu s těmito dokumenty.
Lokální a subregionální úroveň
Soulad s dokumenty zaměřujícími se na rozvoj jednotlivých obcí nebo mikroregionů je zajištěn prostřednictvím způsobu tvorby strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., je postaven na úzké komunikaci se zástupci měst a obcí regionu. Potřeby obcí i dobrovolného svazku byly v rámci komunitního
projednávání promítnuty do analytické i strategické části strategie. Nejvíce zohledňovaným dokumentem byla Strategie mikroregionu Lednicko-valtického areálu (dnes DSO LVA), který byl zpracován
v roce 1999. V té době se mikroregion skládal z těchto obcí: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lanžhot,
Lednice, Podivín, Sedlec, Valtice. A také aktualizací tohoto dokumentu z roku 2009 - Aktualizace Strategie mikroregionu Lednicko–valtického areálu. Aktualizovaná rozvojová strategie aktualizuje faktografickou část, zaměřuje se cíleněji na společné rozvojové aktivity obcí, byla sestavena ve velmi úzké
spolupráci s jednotlivými starosty obcí. Nejvyšší prioritu zde získávají ty projekty, které mají řešit rozvojové potřeby největší části mikroregionu v souladu s principem posílení konkurenceschopnosti regionu jako celku.
Specifické cíle a opatření strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., nejsou svým zaměřením v rozporu s územními plány a strategickými dokumenty obcí a svazků obcí.

4.6

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory pro jednotlivé programové rámce, včetně vstupních a cílových hodnot jsou
uvedeny v kap. 4.11 a v příloze Finanční plán a indikátory pro programové rámce.
Objasnění vazeb výstupových a výsledkových indikátorů na programy je znázorněno v následující
tabulce.
Tabulka 5: Monitorovací indikátory

Indikátory

Programový rámec

Výstupové indikátory
Č. dle NČI
1 02 13
5 00 01

Název
Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře
Kapacita podpořených zařízení péče
o děti nebo vzdělávací zařízení
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OPZ

IROP

PRV

Měrná
jednotka
Organizace

x

Osoby

x
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5 01 00
5 01 05

Počet podpořených zařízení péče
o děti předškolního věku
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce

Zařízení

x

Podniky

x

6 00 00

Celkový počet účastníků

Osoby

x

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

Místa

x

5 00 00
5 00 01
5 54 01
5 54 02
7 50 01
7 62 00
9 05 01

9 10 06

9 23 01

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
o dítě nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených zázemí pro služby
a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních
služeb
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Délka rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras
Počet revitalizovaných památkových
objektů
Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek
Počet účastníků vzdělávání (týká se
pouze vzdělávacích akcí)

Zařízení

x

Osoby

x

Zázemí

x

Služby

x

Realizace

x

Km

x

Objekty

x

Návštěvy/rok

x

Osoby

x

9 25 01

Celkové veřejné výdaje

EUR

x

9 27 02

Počet podpořených akcí/operací

Akce

x

9 30 01

Celková plocha

ha

x

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

Příjemci

x

Výsledkové indikátory
1 02 11

5 01 10
5 01 20
5 01 30
6 27 00

6 28 00

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře, které fungují i po skončení podpory
Počet osob využívajících zařízení péče
o děti předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení péče
o děti ve věku do 3 let
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Účastníci zaměstnaní po skončení své
účasti včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po
ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

OPZ
Organizace

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

IROP

PRV

100

jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
6 29 00

6 31 00

6 32 00

6 70 10

6 73 10

6 73 15

5 00 20
5 00 30
5 01 20
6 75 10
7 51 20
7 63 10

9 10 10

9 20 30

9 43 01

9 48 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci ve věku nad
54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila
účel
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba splnila
svůj účel
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Počet osob využívajících zařízení péče
o děti ve věku do 3 let
Kapacita služeb a sociální práce
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Počet návštěv kulturních památek
a paměťových institucí zpřístupněných
za vstupné
Celkový počet vyškolených účastníků
podle čl. 14 Nařízení EU č. 1305/2013
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti
krajiny a její diverzifikaci
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
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Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

Osoby

x

%

x

%

x

Osoby

x

Klienti

x

%

x

%

x

Návštěvy/rok

x

Vzdělávací
akce

x

Km

x

(FTE)

x
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4.7

Integrační prvky

Celé území MAS Lednicko-valtický areál, z.s. je v tomto dokumentu chápáno jako vzájemně provázaný celek, neustále se vyvíjející živý organismus složený ze zástupců soukromého a veřejného sektoru.
Mezi těmito jednotlivými aktéry hledá tato strategie body společného zájmu a na základě toho také
stanovuje hlavní směry rozvoje.
Vnitřní integrity strategie bylo dosaženo koncentrací na identifikované problémy. Ačkoli se strategie
člení na priority, specifické cíle a opatření, nejde o nic více než manažerské zjednodušení složité problematiky plánování. Je zřejmé, že mezi jednotlivými opatřeními existuje nespočet pozitivních a negativních zpětných vazeb. Jejich existence není pouze faktem, ale předpokladem pro dosažení stanovených strategických cílů na bázi synergického spolupůsobení jednotlivých aktivit různých aktérů působících ve prospěch rozvoje regionu. Výslednou strategií se táhne několik integrovaných témat, vycházejících ze základní vize, která průřezově zasahuje jednotlivé priority, specifické cíle a opatření. Velmi
silné vazby jsou hodnoceny 3 body, existující vazby 1 bodem a zanedbatelné vazby 0 body.

Tabulka 6: Vzájemné vazby jednotlivých specifických cílů
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2

3
3
3
0
1
3
0
1
1
0
1
1
1
1
1

1.2
3
3
3
1
1
3
0
0
1
0
1
3
1
1
1

1.3
3
3
3
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1

1.4
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

1.5
0
1
0
1
3
0
3
0
0
3
3
3
1
1
1

2.1
1
1
1
1
3
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1

2.2
3
3
1
1
0
0
3
1
3
1
0
1
0
1
1

2.3
0
0
0
0
3
1
3
1
3
0
0
1
1
1
1

2.4
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1

2.5
1
1
1
0
0
0
3
3
1
1
1
1
0
1
1

3.1
0
0
0
0
3
1
1
0
0
1
3
3
3
1
1

3.2
1
1
0
0
3
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1

4.1
1
3
1
1
3
1
1
1
0
1
3
0
3
1
1

4.2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
3
0
3
1
1

5.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

3

Důležitým prvkem realizace SCLLD jsou aktivity či principy, jejichž účelem je integrace rozvojového
potenciálu MAS (lidského, finančního, materiálního, organizačního) za účelem naplňování cílů tohoto
dokumentu. Prvky, které utvářejí integrující rysy strategie a jsou zároveň nástrojem pro naplnění cílů
a vize SCLLD, nejvýznamnější jsou následující:
Komunitní plánování:
Jedná se o integrační prvek, který je průřezový všemi rozvojovými oblastmi strategie. Každý z projektů
SCLLD bude hodnocen nejenom z obsahového a formálního hlediska, ale bude se hodnotit propojenost projektů (např. řešící více problémů a potřeb, s komplexním řešením a navazující/propojující
další aktivity), jakož i počet subjektů či jednotlivců, kteří se do plánování nebo realizace projektů zapojily.
Vytvoření společné marketingové strategie:
Smyslem tohoto integračního prvku je vytvoření jednotné a koordinované propagace cestovního ruchu. Účelem tohoto integračního prvku je:
- najít ústřední téma (témata) propagace území;
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- vytvořit integrované balíčky cestovního ruchu;
- koordinovat jednotlivé aktivity v rámci cestovního ruchu;
- zajistit činnost destinačního managamentu cestovního ruchu.
Výstupem tohoto integračního prvku bude jednotný systém podpory a propagace území v rámci cestovního ruchu.

4.8

Inovativní prvky

Základem této strategie je inovativní přístup a hledání nových řešení. Inovativní rysy nacházíme ve
všech oblastech a prioritách. Strategie klade důraz na uplatňování inovací tam, kde dávají smysl, přinášejí úspory zdrojů (nejen finančních) a efektivní řešení problémů a napomáhají zajistit udržitelnost
dopadů strategie. Ve strategii se setkáváme na jedné straně s přírůstkovými i radikálními inovacemi,
na druhé straně s inovacemi produktovými, organizačními, procesními apod. Při tvorbě strategie byl
kladen důraz na takové inovace, které umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj území s využitím jeho
vnitřních zdrojů a potenciálů. Tento postoj k plánování je sám o sobě inovativní. Určité rysy inovativnosti přináší i nastavení implementace strategie (způsob hodnocení, realizace vlastních projektů MAS
atd.).
Inovační povaha z všeobecně vnímaného pohledu jejího vzniku a poslání spočívá v následujících
skutečnostech:
 samotné metodě komplexní koordinace aktivit v území, která ve funkční podobě v území chyběla a komunitním zpracováním této strategie;
 rozdělení dotačních prostředků určených na rozvoj území, kdy bude rozhodováno se znalostí
podmínek přímo v místě určení, při respektování okolí a jednotlivých odlišností na úrovni obcí
– tzv. „zdola nahoru“;
 využívání metod vzájemně kombinujících lidské a finanční zdroje doposud málo spolupracujících podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů vedoucí k efektivnímu využití lidského
a i ekonomického potenciálu daného území;
 samotné organizaci – tj. místní akční skupině, která plánovaně a cíleně sdružila všechny nezávislé subjekty ze všech rozhodujících oblastí;
 netradičním způsobu zapojování veřejnosti do řízení rozhodovacích procesů o všech otázkách
rozvoje života v oblasti.
Inovace jsou uplatnitelné při naplňování všech strategických cílů ve všech strategických oblastech
a většina opatření s inovacemi počítá a preferuje je. Při realizaci této strategie bude u jednotlivých
předkládaných projektů kladen důraz na jejich inovativnost.
Inovativních prvků lze nalézt v předkládané strategii mnohem více, za všechny ještě jmenujme větší
zapojení skupin seniorů do veřejného života a spolupráci se samosprávnými orgány obcí jako výměnu
za provozování klubů seniorů obcemi. Velmi inovativním prvkem se rovněž jeví koordinace marketingu
a odbytu malých vinařů, pomocí zřízení profesionálního odbytového centra, či v případě úspěchu center.

4.9

Zajištění udržitelnosti

Zajištění udržitelnosti rozvoje území MAS souvisí s vytyčenou strategickou vizí, jako jedné s os strategie. Díky této strategii bude možné udržet region kompaktní s dobře fungujícím managementem, který
zajistí dlouhodobou prosperitu vedoucí ke zvyšování kvality života v regionu. Tento postup zároveň
napomůže dlouhodobé konkurenceschopnosti území nejen v rámci České republiky, ale v rámci celého středoevropského prostoru.
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Dalším pilířem udržitelnosti je investice do místních obyvatel, zejména podpora vnímání jejich identity,
vzdělávání, politiky zaměstnanosti a volného času. Strategie se rovněž věnuje péči o krajinu v regionu. Tady se zaměřuje na obnovu, tvorbu a údržbu krajinných prvků a struktur, zejména na ty, které
slouží protierozní a protipovodňové ochraně. Opatření se dále věnuje revitalizaci zanedbaných pozemků a eliminaci nepůvodních druhů. Pro interakci s návštěvníky by měla sloužit informační a vyhlídková místa, budovaná se základní strukturou v místech „genia loci“ každé obce, v blízkosti vinic, které
jsou historicky na vyvýšených místech.
Udržitelnost bude rovněž zajištěná a zároveň v souladu s novou koncepcí Mze, která bude podporovat
znovuzavedení plodin s vysokou mírou přidané hodnoty na pole v Česku.

4.10 Akční plán
Strategie byla zpracovávána s vědomím toho, že její cíle budou naplňovány realizací dílčích aktivit, z
nichž většina bude mít charakter projektů. Dosažení cílů strategie závisí na realizaci a vzájemné souvztažnosti (obsahově i časově) jednotlivých projektů. Realizace bude vyžadovat nemalé výdaje, které
bude třeba získávat z různých zdrojů, počínaje vlastními zdroji zejména obcí a podnikatelských subjektů, přes úvěrové zdroje až po dotační a nadační fondy. To všechno vyžaduje koordinaci i důsledné
řízení a monitoring. Za tímto účelem jsou vytvářeny podrobné plány realizace strategie neboli akční
plány.
V rámci tohoto dokumentu je blíže popsán akční plán zaměřený na využití integrovaného nástroje
komunitně vedeného místního rozvoje ve vybraných programech v programovém období 2014–2020.
Projekty realizované prostřednictvím tohoto akčního plánu jsou označovány jako integrované projekty.
Tento akční plán je tvořen programovými rámci k následujícím programům:
 Operační program Zaměstnanost (dále také „OPZ“).
 Integrovaný regionální operační program (dále také „IROP“).
 Program rozvoje venkova (dále také „PRV“).
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SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Programový
rámec
IROP

Programový
rámec
PRV

Programový
rámec
OP Z

Opatření mimo
programové
rámce

Dílčí cíl 2.1.1

Dílčí cíl 1.2.1

Dílčí cíl 1.1.1

Dílčí cíl 2.2.1

Dílčí cíl 1.2.2

Dílčí cíl 1.1.2

Dílčí cíl 2.4.2

Dílčí cíl 1.5.1

Dílčí cíl 1.1.3

Dílčí cíl 3.1.1

Dílčí cíl 4.1.1

Dílčí cíl 1.3.1

Dílčí cíl:
2.1.2
2.3.1
2.3.2
2.5.1
3.1.2
3.2.1
4.2.1
4.2.2
5.1.1
5.1.2
5.2.1

Dílčí cíl 4.1.2

Dílčí cíl 1.4.1

Dílčí cíl 4.1.3

Dílčí cíl 2.4.1
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4.10.1 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost vychází z předpokládané alokace ve výši
17 823 tis. Kč a je tvořen čtyřmi opatřeními, která budou z této alokace financována. Pomocí tohoto
programového rámce by mělo docházet ke zmírnění slabých stránek území, kterými jsou nezaměstnanost, její negativní struktura a nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se znevýhodněním na
jedné straně a nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil na druhé straně. Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení: růst rozdílů v životní úrovni
a sociální vyloučení osob se sociálním či zdravotním znevýhodněním a změny v životním stylu a nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, závislosti, kriminalita apod.).

Programový rámce se skládá ze čtyř opatření:
1) 1.1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání
2) 1.2 Prorodinná opatření
3) 1.3 Rozvoj sociálních služeb
4) 1.4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob
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Opatření č. 1

Specifický cíl SCLLD

Dílčí cíl SCLLD

Popis vazby opatření na specifický
cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti navrhovaných
opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy

a) Opatření financovaná
z alokované
částky
Priorizace
b) Opatření finavrhovaných
nancovaná
řešení
z alokované
částky v případě navýšení
alokace
Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán

Odstranění bariér přístupu k zaměstnání
1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce
1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů
1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání
1.1.1 Přístup k zaměstnání
1.3.1 Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje klíčových kompetencí
1.4.1 Podnikatelské prostředí
Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je v
souladu s aktivitami:

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

podpora vytváření nových pracovních míst na lokální
úrovni.
Primárním cílem opatření je odstranění nebo snížení bariér na
obou stranách trhu práce. Bude stavět na relativně rozvinuté
vzdělávací infrastruktuře a snaze o přizpůsobení vzdělávání
požadavkům regionálního trhu, a to formou vzájemné spolupráce dotčených subjektů v oblasti zaměstnanosti, a to s cílem
snadnějšího uplatnění nejen absolventů na lokálním trhu práce.
Dalším cílem opatření je podpořit doposud málo využívané
flexibilní formy zaměstnání (zejména práce na částečný úvazek
nebo sdílení pracovního místa), tvorba nových pracovních míst,
usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak ale i dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných. Posledním cílem opatření je podporovat aktivity spojené se zahájením podnikatelské
činnosti.
Opatření programového rámce doplňují a multiplikují programový rámec IROP, konkrétně pak opatření zpracovaná v rámci
specifických cílů 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Všechna navrhovaná opatření programového rámce OP Z naplňují cíle
SCLLD 1.1, 1.3, 1.4.
1.3.1 Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje klíčových kompetencí
1.1.1 Přístup k zaměstnání

1.4.1 Podnikatelské prostředí

1.
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Popis možných zaměření projektů

Podporované cílové skupiny

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

Opatření SCLLD 1.1.1 Přístup k zaměstnání, 1.3.1 Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje klíčových
kompetencí
2. Výzva MAS
Finanční alokace 1 600 000,- Kč, termín výzvy IV.Q 2020
Opatření SCLLD 1.1.1 Přístup k zaměstnání, 1.3.1 Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje klíčových
kompetencí.
 Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.
 Podpora vytváření nových pracovních míst (tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin formou mzdových příspěvků)
 Podpora flexibilních forem zaměstnání (formou mzdových
příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních
míst na zkrácený úvazek, podporováno sdílení místa, rotace
na pracovním místě, práce na dálku).
 Prostupné zaměstnávání (aktivity směřující k dlouhodobému
uplatnění osob z cílové skupiny na trh práce, motivace zaměstnavatelů).
Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby. Dílčí cílové skupiny – uchazeči a zájemci o
zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, rodiče samoživitelé, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé
osoby, osoby s kombinovanými diagnózami).
Školy a školská zařízení, soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost (obecně prospěšné společnosti,
spolky, ústavy, nadační fondy, okresní hospodářská komora,
agrární komora, svazy a asociace), ostatní subjekty (obchodní
korporace - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost,
OSVČ, profesní komory).
Typy příjemců mohou být ve výzvě MAS specifikováni dle jednotlivých aktivit.
V rámci území MAS je ze strany způsobilých příjemců zájem
o podporu v rámci tohoto opatření, zejména velmi ceněný je
přístup Okresní hospodářské komory Břeclav, sdružující významné podnikatelské subjekty – zaměstnavatele – v regionu,
o rozvíjení spolupráce v této oblasti. Většina zaměstnavatelů
v regionu se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,
kteří na lokálním trhu práce chybí, proto si uvědomují nutnost
vzájemné spolupráce. V souladu s celorepublikovým trendem
roste i v regionu poptávka po flexibilních formách zaměstnání,
které umožní snadnější přístup k zaměstnání osobám, které
nemohou nastoupit do „klasického pracovního poměru“.
 Udržitelný rozvoj – neutrální.
 Rovnost mužů a žen – neutrální.
 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní. Opatření
se zaměřuje na odstraňování bariér a lepší uplatnění na trhu
práce pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním
vyloučením ohrožené (a to zejména se zaměřením na absolventy škol, osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby dlou-
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Principy pro určení preferenčních
kritérií

Maximální a minimální hranice
celkových způsobilých výdajů

Klíčové projekty

hodobě nezaměstnané) čímž dojde k podpoře rovných příležitostí pro tyto osoby při uplatnění na trhu práce.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty se
zajištěnou udržitelností, projekty s relevantní poptávkou ze
strany cílových skupin a místních aktérů a projekty s dopadem na konkrétní jedince či určené cílové skupiny.
 V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačními rysy.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty řešící
více problémů a potřeb, s komplexním řešením a navazující/propojující další aktivity.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené na funkčním partnerství.
 Preferovány budou především projekty s pozitivním vlivem
na funkčnost rodiny.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena konkrétní výzvou MAS.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
budou upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a budou stanoveny v souladu s pravidly pro
žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Nepřipravují se klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba
přípravy klíčových projektů se může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

5 01 05

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce (podniky)

0

1

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)

0

26

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

5 01 30

Počet osob pracujících v rámci flexibilních
forem práce (osoby)

0

4

0

13

0

13

0

9

0

2

6 27 00

6 28 00

6 29 00
6 31 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
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)
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ (osoby)
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
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6 32 00

Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)

0

2

ANALÝZA RIZIK

Název rizika

Hodnocení
rizika
V=
P
D
P*D

Nečerpání naplánované alokace opatření dle časového a
finančního plánu

1

5

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování
av průběhu realizace projektů

2

5

Název opatření ke snížení významnosti
rizika

5

Rozdělení alokací do programových rámců bylo
vypracováno na základě podrobné analýzy a znalosti místní situace. Rozdělení alokace bylo schváleno Valnou hromadou.

10

Jednotliví příjemci i MAS samotná dlouhodobě plánují své záměry a v předstihu si připravují prostředky na předfinancování akcí.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
kvalitním týmem zaměstnanců, kteří mají zkušenosti
s řízením dotačních projektů.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
výběrem vhodných dodavatelů.
Výběrová řízení budou konzultována s poskytovateli
dotací. Součástí týmu zaměstnanců MAS je i zaměstnanec se zkušeností v oblasti zadávání zakázek, který bude příjemcům pomáhat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, budou mít možnost účastnit se školení,
konzultovat průběh realizace projektů se zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně
dovzdělávat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, konzultovat průběh realizace projektů se
zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti
průběžně dovzdělávat.

Neproplacení výdajů (platební
neschopnost při realizaci
projektů v důsledku opožděné platby od poskytovatele)

1

5

5

Navýšení cen vstupů

3

3

9

Nedodržení Pokynů
pro zadávání zakázek

1

5

5

Nedodržení ostatních
podmínek dotačních
titulů

1

5

5

Nedodržení právních
norem ČR, EU

1

5

5

Nekvalitní projektový
tým realizátorů projektů

1

4

4

Žadatelé v žádosti o dotaci dokládají svoji připravenost na administrování projektu.

10

Byť jsou monitorovací indikátory nastaveny s co
největší přesností, je možné, že odhad se bude lišit
od skutečnosti. Na toto bude MAS reagovat pravidelnou evaluací a aktualizací SCLLD a komunikací
s potenciálními žadateli.

5

Opatření vychází z podrobné analýzy a dobré znalosti místního prostředí. Kvalitní tým, který dokáže
cílovou skupinu svým entuziasmem zapojit do realizace projektu.

Nenaplnění monitorovacích
indikátorů
Nedostatek poptávky po výstupech projektů (postupné
snižování zájmu cílové skupiny)

2

1
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Opatření č. 2

Prorodinná opatření

Specifický cíl SCLLD

1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce

Dílčí cíl SCLLD

1.1.2 Slaďování rodinného a profesního života

Popis vazby opatření na specifický
cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti navrhovaných
opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy

Priorizace
navrhovaných
řešení

a) Opatření financovaná
z alokované
částky
b) Opatření financovaná
z alokované
částky v případě navýšení
alokace

Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán

Popis možných zaměření projektů

Podporované cílové skupiny

Typy příjemců podpory

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je v
souladu s aktivitami:

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

podpora vytváření nových pracovních míst na lokální
úrovni.
Vytvoření podmínek pro snazší sladění rodinného a profesního
života, zajištění péče o děti, především v situacích, kdy není
možné využít nabídku stávajících škol, případně jiné stávající
veřejné služby.
Opatření programového rámce doplňují a multiplikují programový rámec IROP, konkrétně pak opatření zpracovaná v rámci
specifických cílů: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Všechna navrhovaná opatření programového rámce OP Z naplňují cíl SCLLD 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení
zaměstnanosti, včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce.
1.1.2 Slaďování rodinného a profesního života

Výzva MAS
Finanční alokace 2 823 550,- Kč, termín výzvy I.Q 2018
Opatření 1.1.2 Slaďování rodinného a profesního života
 Příměstské tábory
 Dětské skupiny (pro veřejnost i v rámci podniku)
 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora
Osoby pečující o malé děti, osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodiče samoživitelé.
Školy a školská zařízení, soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost (obecně prospěšné společnosti,
spolky, ústavy, nadační fondy, okresní hospodářská komora,
agrární komora, svazy a asociace), ostatní subjekty (obchodní
korporace - veřejná obchodní společnost, komanditní společ1.
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Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

Principy pro určení preferenčních
kritérií

Maximální a minimální hranice
celkových způsobilých výdajů

Klíčové projekty

nost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost,
OSVČ, profesní komory).
Typy příjemců mohou být ve výzvě MAS specifikováni dle jednotlivých aktivit.
V rámci území MAS je ze strany způsobilých příjemců zájem
o podporu v rámci tohoto opatření. V území je akutní nedostatek zařízení pro umístění dětí ve věku do 3 let. Na dobu školních prázdnin je stále ještě nedostatečná nabídka zařízení pro
děti mladšího školního věku. Rovněž chybí zařízení, které by
sloužili i ke krátkodobé péči o mladší děti. Jedním z nástrojů,
jakým způsobem bude MAS podporovat absorpční kapacitu je
vznik tzv. dětských skupin, které v současné době na území
zcela chybí.
 Udržitelný rozvoj – neutrální.
 Rovnost mužů a žen – neutrální.
 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní. Opatření
se zaměřuje na zlepšení podmínek ke slaďování pracovního
a rodinného života, jenž povede k podpoře rovných příležitostí při uplatnění na trhu práce (zapojení do pracovního
procesu) pro dotčené osoby, a to zejména pro osoby pečující o malé děti, kdy péče o děti pro tyto osoby se sebou nese horší podmínky při jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty se
zajištěnou udržitelností, projekty s relevantní poptávkou ze
strany cílových skupin a místních aktérů a projekty s dopadem na konkrétní jedince či určené cílové skupiny.
 V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačními rysy.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty řešící
více problémů a potřeb, s komplexním řešením a navazující/propojující další aktivity.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené na funkčním partnerství.
 Preferovány budou především projekty s pozitivním vlivem
na funkčnost rodiny.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena konkrétní výzvou MAS.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
budou upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a budou stanoveny v souladu s pravidly pro
žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD
Nepřipravují se klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba
přípravy klíčových projektů se může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)

0

224
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5 00 01

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávací zařízení (osoby)

0

224

5 01 00

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku (zařízení)

0

1

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

5 01 10

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku (osoby)

0

24

5 01 20

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

0

12

ANALÝZA RIZIK

Název rizika

Hodnocení
rizika
V=
P
D
P*D

Název opatření ke snížení významnosti
rizika

Nečerpání naplánované alokace opatření dle časového
a finančního plánu

1

5

5

Rozdělení alokací do programových rámců bylo
vypracováno na základě podrobné analýzy a znalosti místní situace. Rozdělení alokace bylo schváleno Valnou hromadou.

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a
v průběhu realizace projektů

2

5

10

Jednotliví příjemci i MAS samotná dlouhodobě plánují své záměry a v předstihu si připravují prostředky na předfinancování akcí.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
kvalitním týmem zaměstnanců, kteří mají zkušenosti
s řízením dotačních projektů.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
výběrem vhodných dodavatelů.
Výběrová řízení budou konzultována s poskytovateli
dotací. Součástí týmu zaměstnanců MAS je i zaměstnanec se zkušeností v oblasti zadávání zakázek, který bude příjemcům pomáhat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, budou mít možnost účastnit se školení,
konzultovat průběh realizace projektů se zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně
dovzdělávat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, konzultovat průběh realizace projektů se
zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti
průběžně dovzdělávat.

Neproplacení výdajů (platební
neschopnost při realizaci
projektů v důsledku opožděné platby od poskytovatele)

1

5

5

Navýšení cen vstupů

3

3

9

Nedodržení Pokynů
pro zadávání zakázek

1

5

5

Nedodržení ostatních
podmínek dotačních
titulů

1

5

5

Nedodržení právních
norem ČR, EU

1

5

5

Nekvalitní projektový
tým realizátorů
projektů

1

4

4

Žadatelé v žádosti o dotaci dokládají svoji připravenost na administrování projektu.

Nenaplnění monitorovacích

2

5

10

Byť jsou monitorovací indikátory nastaveny s co
největší přesností, je možné, že odhad se bude lišit
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indikátorů

Nedostatek poptávky po výstupech projektů (postupné snižování zájmu cílové skupiny)

1
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5

5

od skutečnosti. Na toto bude MAS reagovat pravidelnou evaluací a aktualizací SCLLD a komunikací
s potenciálními žadateli.
Opatření vychází z podrobné analýzy a dobré znalosti místního prostředí. Kvalitní tým, který dokáže
cílovou skupinu svým entuziasmem zapojit do realizace projektu.
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Opatření č. 3

Rozvoj sociálních služeb

Specifický cíl SCLLD

2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb

Dílčí cíl SCLLD

2.4.1 Rozvoj sociálních služeb

Popis vazby opatření na specifický
cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti navrhovaných
opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy

Priorizace
navrhovaných
řešení

a) Opatření financovaná
z alokované
částky
b) Opatření financovaná
z alokované
částky v případě navýšení
alokace

Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je v
souladu s aktivitami:

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

podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni.
V regionu jsou částečně rozvinuty zejména služby pobytové
(domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové
domy), které jsou však charakterizovány nedostatečnou kapacitou. Problém s nedostatečnou kapacitou a spektrem dostupných
služeb mají i další sociální služby (terénní, ambulantní). Zvyšuje
se i zájem o doplňkové služby pro domácnost, např. dovoz obědů, odvoz k lékaři, úklid domácnosti. Dále je v území relativně
nedostatečná dostupnost a efektivita sociálního poradenství a
preventivních programů. Toto ohrožuje prevenci i řešení sociálního vyloučení.
Opatření programového rámce doplňují a multiplikují programový rámec IROP, konkrétně pak opatření zpracovaná v rámci
specifických cílů: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Všechna
navrhovaná opatření programového rámce OP Z se podílí na
naplňování cíle SCLLD 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb
2.4.1 Rozvoj sociálních služeb

1.



Popis možných zaměření projektů
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Výzva MAS
Finanční alokace 6 000 000,- Kč; termín výzvy: III.Q 2017
Opatření SCLLD 2.4.1 Rozvoj sociálních služeb
Poskytování nových nebo navýšení kapacity stávajících sociálních služeb.
Terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
Sociální rehabilitace pro osoby se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení).
Sociálně terapeutické dílny.

115

Podporované cílové skupiny

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

Principy pro určení preferenčních
kritérií

Maximální a minimální hranice
celkových způsobilých výdajů

 Služby následné péče.
 Podpora samostatného bydlení.
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené (např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností,
osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé atd.)
Ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na
přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – příspěvkové organizace zřizované obcemi, soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost.
V území MAS je ze strany způsobilých příjemců zájem
o podporu v rámci tohoto opatření. V území působí dostatečné
množství subjektů poskytujících jak služby sociální poradenství,
tak i služby sociální péče (zejména služby osobní asistence,
pečovatelské služby, odlehčovací služby, centra denní služeb
apod.), ale i služby sociální prevence (zejména raná péče, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež apod.).
 Udržitelný rozvoj – neutrální
 Rovnost mužů a žen – neutrální
 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní. Opatření
se zaměřuje zejména na vytvoření podmínek pro návrat
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučení ohrožené zpět do společnosti a na trh práce.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty se zajištěnou udržitelností, projekty s relevantní poptávkou ze
strany cílových skupin a místních aktérů a projekty
s dopadem na konkrétní jedince či určené cílové skupiny.
 V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačními rysy.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty řešící
více problémů a potřeb, s komplexním řešením a navazující/propojující další aktivity.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené na funkčním partnerství.
 Preferovány budou především projekty s pozitivním vlivem
na funkčnost rodiny.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena konkrétní výzvou.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
budou upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a budou stanoveny v souladu s pravidly pro
žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný ná-
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stroj CLLD.
Nepřipravují se klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba
přípravy klíčových projektů se může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie.

Klíčové projekty

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)

0

74

6 70 01

Kapacita podpořených služeb (místa)

0

9

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

6 70 10

Využívání podpořených služeb (osoby)

0

40

6 73 10

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence
formou sociální práce naplnila účel (osoby)

0

10

6 73 15

Bývalí účastnici projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba splnila svůj účel (osoby)

0

6

ANALÝZA RIZIK

Název rizika

Hodnocení rizika
V=
P
D
P*D

Název opatření ke snížení významnosti
rizika

Nečerpání naplánované alokace opatření dle časového a
finančního plánu

1

5

5

Rozdělení alokací do programových rámců bylo vypracováno na základě podrobné analýzy a znalosti
místní situace. Rozdělení alokace bylo schváleno
Valnou hromadou.

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a
v průběhu realizace projektů

2

5

10

Jednotliví příjemci i MAS samotná dlouhodobě plánují
své záměry a v předstihu si připravují prostředky na
předfinancování akcí.

Neproplacení výdajů (platební
neschopnost při realizaci
projektů v důsledku opožděné platby od poskytovatele)

1

5

5

Navýšení cen vstupů

3

3

9

Nedodržení Pokynů
pro zadávání zakázek

1

5

5

Nedodržení ostatních
podmínek dotačních

1

5

5
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Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
kvalitním týmem zaměstnanců, kteří mají zkušenosti
s řízením dotačních projektů.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
výběrem vhodných dodavatelů.
Výběrová řízení budou konzultována s poskytovateli
dotací. Součástí týmu zaměstnanců MAS je i zaměstnanec se zkušeností v oblasti zadávání zakázek,
který bude příjemcům pomáhat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, kon-
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titulů

zultovat průběh realizace projektů se zaměstnanci
MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně dovzdělávat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, konzultovat průběh realizace projektů se
zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně dovzdělávat.

Nedodržení právních
norem ČR, EU

1

5

5

Nekvalitní projektový
tým realizátorů
projektů

1

4

4

Žadatelé v žádosti o dotaci dokládají svoji připravenost na administrování projektu.

10

Byť jsou monitorovací indikátory nastaveny s co největší přesností, je možné, že odhad se bude lišit od
skutečnosti. Na toto bude MAS reagovat pravidelnou
evaluací a aktualizací SCLLD a komunikací s potenciálními žadateli.

5

Opatření vychází z podrobné analýzy a dobré znalosti
místního prostředí. Kvalitní tým, který dokáže cílovou
skupinu svým entuziasmem zapojit do realizace projektu.

Nenaplnění monitorovacích
indikátorů
Nedostatek poptávky po výstupech projektů (postupné
snižování zájmu cílové skupiny)

2

1
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5
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Podpora zaměstnanosti sociálně
vyloučených osob

Opatření č. 4
Specifický cíl SCLLD

1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce

Dílčí cíl SCLLD

1.1.3 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

Popis vazby opatření na specifický
cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti navrhovaných
opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy

Priorizace
navrhovaných
řešení

a) Opatření
financovaná
z alokované
částky
b) Opatření
financovaná
z alokované
částky v případě navýšení
alokace

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se
zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je v
souladu s aktivitami:

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

podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni.
Vytvoření podmínek pro zaměstnávání osob znevýhodněných
na trhu práce. Jednou z priorit v oblasti zaměstnanosti se stává
zaměstnávání skupiny znevýhodněných osob na trhu práce. Do
této skupiny patří osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby nad 50 let, osoby vracející se do pracovního procesu, např. ženy po mateřské či rodičovské dovolené, a
další. Jednou z možností dlouhodobé práce pro tyto znevýhodněné skupiny jsou sociální podniky, zaměstnání na zkrácený
úvazek, případně jiné flexibilní formy zaměstnání. Dále se bude
jednat o aktivity vedoucí ke zlepšení uplatitelnosti na trhu práce
(vzdělávací kurzy, rekvalifikace, kariérové poradenství apod.)
Opatření programového rámce doplňují a multiplikují programový rámec IROP, konkrétně pak opatření zpracovaná v rámci
specifických cílů: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Všechna navrhovaná opatření programového rámce OP Z se podílí na naplňování cíle SCLLD 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce.
1.1.3 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

1.
Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán

2.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
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Výzva MAS
Finanční alokace 4 000 000,- Kč; termín výzvy:VI.Q 2019
Opatření SCLLD 1.1.3 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob
Výzva MAS
Finanční alokace 1 599 450,- Kč, termín výzvy III.Q 2020
Opatření SCLLD 1.1.3 Podpora zaměstnanosti sociálně vy-
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Popis možných zaměření projektů

Podporované cílové skupiny

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

Principy pro určení preferenčních
kritérií

loučených osob
 Prostupné zaměstnávání (aktivity směřující k dlouhodobému
uplatnění osob z cílové skupiny na trh práce, motivace zaměstnavatelů).
 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik,
environmentální sociální podnik).
Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby. Dílčí cílové skupiny – osoby se zdravotním
postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby nejvíce
ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního
stavu, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.
Pro aktivitu - Integrační sociální podnik – osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučení, Dílčí cílové skupiny –
osoby se zdravotním postižením.
Pro aktivitu - Environmentální sociální podnik – osoby se zdravotním postižením, uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let.
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou
činnost (obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, nadační
fondy, okresní hospodářská komora, agrární komora, svazy a
asociace) a ostatní subjekty (obchodní korporace - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, OSVČ, profesní komory).
Pro aktivitu – sociální podnikání (integrační a environmentální
sociální podnik) - osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, spolky, nadace a
nadační fondy.
Typy příjemců mohou být ve výzvě MAS specifikováni dle jednotlivých aktivit.
V území MAS je ze strany způsobilých příjemců zájem
o podporu v rámci tohoto opatření. Úřad práce eviduje více než
50% osob, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců. S problematikou uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
osob sociálně vyloučených na trhu práce se potýká každé území a území MAS není výjimkou.
 Udržitelný rozvoj – neutrální
 Rovnost mužů a žen – neutrální
 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní. Opatření
se zaměřuje zejména na vytvoření podmínek pro lepší
uplatňování osob sociálně vyloučených nebo osoby sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce, a to zejména se
zaměřením na osoby se zdravotním nebo jiným postižením.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty se zajištěnou udržitelností, projekty s relevantní poptávkou ze
strany cílových skupin a místních aktérů a projekty
s dopadem na konkrétní jedince či určené cílové skupiny.
 V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačními rysy.
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Maximální a minimální hranice
celkových způsobilých výdajů

Klíčové projekty

 V rámci daného opatření budou preferovány projekty řešící
více problémů a potřeb, s komplexním řešením a navazující/propojující další aktivity.
 V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené na funkčním partnerství.
 Preferovány budou především projekty s pozitivním vlivem
na funkčnost rodiny.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena konkrétní výzvou.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů
budou upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a budou stanoveny v souladu s pravidly pro
žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Nepřipravují se klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba
přípravy klíčových projektů se může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

1 02 13

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
(organizace)

0

1

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)

0

12

Výchozí stav
(rok 2015)

Cílová hodnota
(rok 2023)

0

1

0

10

0

10

0

7

0

1

0

1

Indikátory výsledků
Číslo

1 02 11

6 27 00

6 28 00

6 29 00
6 31 00

6 32 00

Název
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře,
které fungují i po skončení podpory
(organizace)
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
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)
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ (osoby)
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
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ANALÝZA RIZIK

Název rizika

Hodnocení rizika
V=
P
D
P*D

Název opatření ke snížení významnosti
rizika

Nečerpání naplánované alokace opatření dle časového a
finančního plánu

1

5

5

Rozdělení alokací do programových rámců bylo vypracováno na základě podrobné analýzy a znalosti
místní situace. Rozdělení alokace bylo schváleno
Valnou hromadou.

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a
v průběhu realizace projektů

2

5

10

Jednotliví příjemci i MAS samotná dlouhodobě plánují
své záměry a v předstihu si připravují prostředky na
předfinancování akcí.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
kvalitním týmem zaměstnanců, kteří mají zkušenosti
s řízením dotačních projektů.
Toto riziko se vyskytuje u každého z projektů, na
jehož realizaci je požadována dotace. Proto je nutno
jej přijmout. Eliminace tohoto rizika bude zajištěna
výběrem vhodných dodavatelů.
Výběrová řízení budou konzultována s poskytovateli
dotací. Součástí týmu zaměstnanců MAS je i zaměstnanec se zkušeností v oblasti zadávání zakázek,
který bude příjemcům pomáhat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, konzultovat průběh realizace projektů se
zaměstnanci MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně dovzdělávat.
Příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické
pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, konzultovat průběh realizace projektů se zaměstnanci
MAS, kteří se budou v této oblasti průběžně dovzdělávat.

Neproplacení výdajů (platební
neschopnost při realizaci
projektů v důsledku opožděné platby od poskytovatele)

1

5

5

Navýšení cen vstupů

3

3

9

Nedodržení Pokynů
pro zadávání zakázek

1

5

5

Nedodržení ostatních
podmínek dotačních
titulů

1

5

5

Nedodržení právních
norem ČR, EU

1

5

5

Nekvalitní projektový
tým realizátorů
projektů

1

4

4

Žadatelé v žádosti o dotaci dokládají svoji připravenost na administrování projektu.

10

Byť jsou monitorovací indikátory nastaveny s co největší přesností, je možné, že odhad se bude lišit od
skutečnosti. Na toto bude MAS reagovat pravidelnou
evaluací a aktualizací SCLLD a komunikací s potenciálními žadateli.

5

Opatření vychází z podrobné analýzy a dobré znalosti
místního prostředí. Kvalitní tým, který dokáže cílovou
skupinu svým entuziasmem zapojit do realizace projektu.

Nenaplnění monitorovacích
indikátorů
Nedostatek poptávky po výstupech projektů (postupné
snižování zájmu cílové skupiny)

2

1
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4.10.2 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
Programový rámec IROP vychází z předpokládané alokace 54 173 tis. Kč a je tvořen čtyřmi opatřeními. Pomocí programového rámce by mělo docházet k zmírnění slabých stránek území, kterými jsou
nárůst podílu individuální automobilové dopravy, existence lokalit se zhoršenou bezpečností provozu
na pozemních komunikacích, nízká úroveň vybavení sítěmi sociální infrastruktury a služeb (zejména
sociálních a vzdělávacích) a částečně i nezaměstnanosti, její negativní struktura a nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil. Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na
identifikovaná ohrožení: růst rozdílů v životní úrovni a sociální vyloučení osob se sociálním či zdravotním znevýhodněním a změny v životním stylu a nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, závislosti,
kriminalita apod.).
Konkrétní preferenční kritéria mohou být upravena konkrétní výzvou a budou stanovena v souladu s
pravidly pro žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Programový rámce se skládá ze čtyř opatření:
1) 2.1 Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura
2) 2.2 Vzdělávací infrastruktura
3) 2.3 Sociální infrastruktura
4) 2.4 Zachování kulturního dědictví
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Název opatření

2.1 Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura

Vazba na specifický cíl
operačního programu

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

Specifický cíl SCLLD

2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury

Dílčí cíl SCLLD

2.1.1 Zlepšit dopravní dostupnost a bezpečnost dopravy

Popis opatření

Vzhledem ke dlouhodobě vzrůstající intenzitě automobilové dopravy v
regionu, což klade vysoké nároky na rozvoj dopravní infrastruktury a
bezpečnost v dopravně silně zatížených lokalitách, je třeba řešit především problematické úseky (průtahy, křižovatky, nepřehledná
a nebezpečná místa apod.) prostřednictvím budování chodníků, bezpečných přechodů a opatření pro zklidnění dopravy. Toto opatření je postaveno na komplexním přístupu k dané problematice. S tím souvisí i vytvoření podmínek pro v regionu hojně využívanou cyklistickou dopravu,
zejména v podobě opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů užívajících
místní komunikace (cyklopruhy, dopravní značení, apod.) či budováním
cyklostezek, tj. zpevněných komunikací s vyloučením automobilové dopravy. Zároveň je zapotřebí vytvořit odpovídající komfort a zázemí pro
cestující veřejnou hromadnou dopravou, zejména zlepšit prostředí zastávek, a to jak po stránce estetické, hygienické, funkční, tak z pohledu
bezbariérovosti a bezpečnosti.

Cíl opatření

Zpomalení nárůstu intenzity automobilové dopravy zejména formou podporování cyklodopravy a zvýšení bezpečnosti na komunikacích.


Popis možných zaměření
projektů (témata projektů)

Typy příjemců podpory

Principy pro určení
preferenčních kritérií
Maximální a minimální
hranice celkových způsobilých výdajů

Bezpečnost (zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový
přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací).

Cyklodoprava (modernizace cyklostezek, cyklotras se zaměřením
na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. odpočívadel a dopravního
značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy
a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být
cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a
za službami).
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.
266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů budou
upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a
budou stanoveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy
řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
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Indikátory výstupů
Kód indikátoru

Název indikátoru

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 62 00

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Indikátory výsledků

Kód indikátoru

Název indikátoru

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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Název opatření

2.2 Vzdělávací infrastruktura

Vazba na specifický cíl
operačního programu

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

Specifický cíl SCLLD

2.2 Vzdělávací infrastruktura

Dílčí cíl SCLLD

2.2.1 Vzdělávací infrastruktura

Popis opatření

V rámci tohoto opatření budou podporována jakákoliv zařízení (školy,
školská zařízení, spolky, neziskové organizace a další zařízení), která
umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých, včetně aktivit volného času. Důraz bude kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro
výuku klíčových kompetencí, které žáci využijí v praxi, podporu
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Doplňkovým opatřením výše uvedených projektů může být úprava
bezprostředního okolí (zeleň, zahrada, herní prvky).

Cíl opatření

Zlepšit vzdělávací infrastrukturu v regionu.


Popis možných zaměření
projektů (témata projektů)

Typy příjemců podpory

Principy pro určení
preferenčních kritérií
Maximální a minimální
hranice celkových způso-

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol (zajištění
dostatečné kapacity a podpora sociální inkluze).

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
(stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, rozšíření kapacit základní škol, podpora sociální inkluze,
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu).

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání - stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi), podpora sociální inkluze (stavební úpravy budov a učeben,
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP).

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, zájmové
a neformální vzdělávání mládeže (stavební úpravy, pořízení vybavení, v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi).
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, obce, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace,
Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů budou
upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a
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bilých výdajů

budou stanoveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy
řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Indikátory výstupů

Kód
indikátoru

Název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o dítě nebo vzdělávacích zařízení

Indikátory výsledků
Kód
indikátoru

Název indikátoru

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

5 01 20

Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let
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Název opatření

2.3 Sociální infrastruktura

Vazba na specifický cíl
operačního programu

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

Specifický cíl SCLLD

2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb

Dílčí cíl SCLLD

2.4.2. Sociální inkluze a sociální bydlení

Popis opatření

Cíl opatření

Popis možných zaměření
projektů (témata projektů)

Typy příjemců podpory

Cílem je nejen udržení stávající nabídky sociálních služeb pro místní
obyvatele, ale i její postupné rozšiřování jak co do kapacity, tak
i tematického zaměření. Podporovány budou ambulantní nebo terénní
služby (vč. mobilních jednotek).
Nezbytným nástrojem pro řešení krizových situací jednotlivců a rodin je
dostupnost zejména azylových domů.
Podporovány mohou být pouze sociální služby definované zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Cílem je rozšiřování nabídky sociálních a komunitních služeb pro obyvatele regionu a na vytváření a zkvalitňování zázemí pro poskytování těchto služeb.

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (domov pro osoby se
zdravotním postižením – nákup bytu, jeho úprava nebo pořízení vybavení, sociálně terapeutická dílna – úprava nebo pořízení vybavení).

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (terénní služby – pořízení vybavení, mobilní tým – pořízení vybavení např. pořízení automobilu, ambulantní sociální služby - rekonstrukce nebo
pořízení vybavení, pobytové sociální služby – přestavba azylových
domů).
Sociální služby: 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.

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Maximální a minimální
hranice celkových způsobilých výdajů

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů budou
upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a
budou stanoveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy
řídicího orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Indikátory výstupů

Kód indikátoru

Název indikátoru

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Indikátory výsledků
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Kód indikátoru

Název indikátoru

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce
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Název opatření

2.4 Zachování kulturního dědictví

Vazba na specifický cíl
operačního programu

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

Specifický cíl SCLLD

3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO

Dílčí cíl SCLLD

3.1.1 Ochrana památek UNESCO

Popis opatření

Cílem je zachování, ochrana a rozvíjení potenciálu kulturního dědictví.
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru
památek:
památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví
UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních
památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).

Cíl opatření

Zachování existujícího a obnova kulturního dědictví i pro další generace.


Popis možných zaměření
projektů
(témata projektů)

Typy příjemců podpory

Revitalizace souboru vybraných památek – odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř.
výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu
v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Principy pro určení preferenčních kritérií

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Maximální a minimální
hranice celkových způsobilých výdajů

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů budou upraveny konkrétní výzvou (v návaznosti na plnění finančního plánu) a budou
stanoveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy řídicího
orgánu pro integrovaný nástroj CLLD.
Indikátory výstupů

Kód indikátoru

Název indikátoru

9 05 01

Počet revitalizovaných památkových objektů

9 10 05

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
Indikátory výsledků

Kód indikátoru

Název indikátoru

9 10 10

Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných
za vstupné
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4.10.3 Programový rámec Programu pro rozvoj venkova
Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) vychází z předpokládané alokace 16 477 tis. Kč
pro projekty konečných žadatelů a 786 tis. Kč pro projekty spolupráce MAS, je tvořen 7 fichemi, z
nichž jedna je určena pro projekty spolupráce místních akčních skupin.
Veškeré cíle v SCLLD jsou v této oblasti v souladu s cíli PRV 2014-2020, tzn. podpora hospodářského
rozvoje území (Fiche č. 1-6), konkurenceschopnost zemědělství (Fiche č. 1-2, 5, 7), potravinářství
(Fiche č. 1, 5) a lesnictví (Fiche č. 4-5), ochrana životního prostřední (Fiche č. 1-6).
Programový rámce se skládá ze sedmi Fichemi:
1) 3.1 Podpora místní zemědělské produkce
2) 3.2 Rozvoj podnikání na venkově
3) 3.3. Neproduktivní investice v lesích
4) 3.4 Pozemkové úpravy
5) 3.5 Výzkum a osvěta
6) 3.6 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
7) 3.7 Investice do zemědělských podniků
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Fiche č.1
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory

Definice příjemce dotace:

Výše způsobilých výdajů (Kč):

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Podpora místní zemědělské produkce
Článek 17, odstavec 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů
rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na
nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 1 Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje č. I. Rozvoj
pracovních příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na
vyšší nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i nezemědělského). Konkrétně je naplňován specifický cíl
1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních
výrobků a služeb a dílčí cíl 1. 2. 1 Místní zemědělská produkce.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení
pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií související s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování
kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu.
Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a
výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu
na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno
na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako
vstupní produkt.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s relevantní poptávkou ze strany cílových skupin a místních aktérů,
projekty se zajištěnou udržitelnosti a pozitivním vlivem na životní prostředí.
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V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačním přístupem.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty propojující více oblastí a oborů činnosti (integrované a multioborové řešení).

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty, přispívající ke zvyšování zaměstnanosti.
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.

Poznámka:

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců
(příjemci)

0

0

2

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

0

2

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů (FTE)

0
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Fiche č.2
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů (Kč):
Principy pro určení

Rozvoj podnikání na venkově
Článek 19, odstavec 1, písmeno b) Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 1 Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje č. I. Rozvoj
pracovních příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na
vyšší nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i nezemědělského). Konkrétně je naplňován specifický cíl
1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních
výrobků a služeb a dílčí cíl 1. 2. 2 Místní nezemědělská produkce.
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými
hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování
a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou
oddílu 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur
a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami
a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní
a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání
j.n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
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.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s rele-
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preferenčních kritérií:

Poznámka:

vantní poptávkou ze strany cílových skupin a místních aktérů,
projekty se zajištěnou udržitelnosti a pozitivním vlivem na životní prostředí.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty propojující více oblastí a oborů činnosti (integrované a multioborové řešení).

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty, přispívající ke zvyšování zaměstnanosti.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty, jejichž
součástí je ubytovací zařízení.
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců
(příjemci)

0

1

2

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů (FTE)

0

0

0,5
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Fiche č.3
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory:

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů (Kč):

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Neproduktivní investice v lesích
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Podpora je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 4 Zachování
a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita krajiny,
v oblasti rozvoje VI. Příroda a krajina, jejímž cílem je péče o životní
prostředí a krajinu regionu a její uchování v co nejlepším stavu i pro
příští generace. Konkrétně je naplňován specifický cíl 4.1 Zlepšit
ekologické charakteristiky krajiny a dílčí cíl 4.1.1. Podpora trvale
udržitelného hospodaření v lesích. K uskutečnění tohoto opatření
přispívá i podpora aktivit vedoucích k posílení rekreační funkce lesa
(budování lesních cest, značení výstavba a rekonstrukce stezek
apod.).
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 opaření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládaní odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL (Pozemek určený k plnění
funkcí lesa) 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 subjekty
a jejich sdružení.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s relevantní poptávkou ze strany cílových skupin a místních aktérů,
projekty se zajištěnou udržitelnosti a pozitivním vlivem na životní prostředí.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty propojující více oblastí a oborů činnosti (integrované a multioborové řešení).

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty, přispívající ke zvyšování zaměstnanosti.
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Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.

Poznámka:

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 27 02

Počet podpořených
akcí/operací (akce)

0

0

1

9 30 01

Celková plocha
(ha)

0

0

0,2

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 43 01

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

0

0

0,2
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Fiche č.4
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory:

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů (Kč):

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Poznámka:

Pozemkové úpravy
Článek 17, odstavec 1, písmeno c) Pozemkové úpravy
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě
a pozemkových úprav.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 4 Zachování
a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita krajiny,
v oblasti rozvoje VI. Příroda a krajina, jejímž cílem je péče o životní
prostředí a krajinu regionu a její uchování v co nejlepším stavu i pro
příští generace. Konkrétně je naplňován specifický cíl 4.1 Zlepšit
ekologické charakteristiky krajiny a dílčí cíl 4.1.2 Podpora zachování
krajinného rázu a ochrana přírodní různorodosti. K uskutečnění
tohoto opatření přispívá i podpora obnovy polních cest, výsadba
a obnova remízků, alejí apod., podpora opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace
vodních prvků v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny.
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská
opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se
schválenými návrhy pozemkových úprav.
Obec nebo zemědělský podnikatel
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty se zajištěnou udržitelnosti a pozitivním vlivem na životní prostředí
a ekologickou stabilitu krajiny.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců
(příjemce)

0

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Se sídlem: Břeclav, Lidická 3116/14, PSČ: 690 03

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

1

2
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Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 43 01

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

0

0

1
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Fiche č.5
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory:

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů (Kč):

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Poznámka:

Výzkum a osvěta
Článek 14 Předávání znalostí, informační akce
Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce. Podpora je určena pro osoby
pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními
podniky působícími ve venkovských oblastech. Podpora přispívá
k naplňování Priority 1 Podpora předávání poznatků a inovací v
zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zejména prioritní
oblasti 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny
ve venkovských oblastech a prioritní oblasti 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 4 Zachování
a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita krajiny,
v oblasti rozvoje VI. Příroda a krajina, jejímž cílem je péče o životní
prostředí a krajinu regionu a její uchování v co nejlepším stavu i pro
příští generace. Konkrétně je naplňován specifický cíl 4.1 Zlepšit
ekologické charakteristiky krajiny a dílčí cíl 4.1.3 Prevence poškozování krajiny – vzdělání a osvěta, výzkum a monitoring.
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností
mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří
součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního
a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity
v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí (15
a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem. Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena
na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS
hodlá podporovat v Programovém rámci PRV.
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí
a informační akce.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.
Indikátory výstupů
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Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 23 01

Počet účastníků
vzdělávání (týká
se pouze vzdělávacích akcí)

0

0

100

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

0

100

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

9 20 30

Celkový počet
vyškolených
účastníků podle
čl. 14 nařízení EU
č. 1305/2013
(Vzdělávací akce)

0
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Fiche č.6
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory:

Definice příjemce dotace:

Výše způsobilých výdajů (Kč):
Poznámka:

Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Podpora je zaměřena na spolupráci MAS s dalším partnerstvím.
Projekt musí vykazovat přidanou hodnotu spolupráce.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 1 Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území, oblast rozvoje II. Cestovní
ruch. Konkrétně je naplňován specifický cíl 1.5 Cestovní ruch a dílčí
cíl 1.5.1 Marketing a organizace cestovního ruchu.
Podpora zahrnuje projekty spolupráce, které budou v souladu se
SCLLD. Bude možné realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice je
možné realizovat pouze:
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.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosu příkladů dobré praxe,
včetně produktů s tím spojených (publikace, letáky, brožury…).
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 je možné
využít max. 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla
schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:
Skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje
v rámci EU či mimo ni,
Skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném
než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Minimální výše způsobilých výdajů je 50 000. Kč. Maximální výše
způsobilých výdajů činí 786 204 Kč.
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.
Indikátory výstupů

Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 25 01

Celkové veřejné
výdaje (EUR)

0

0

29 059,45
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Fiche č.7
Vazba na článek Nařízení
PRV:
Vymezení Fiche:

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblast podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů (Kč):

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a
podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských
činností.
Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 1 Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje č. I. Rozvoj
pracovních příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na
vyšší nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i nezemědělského). Konkrétně je naplňován specifický cíl
1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních
výrobků a služeb a dílčí cíl 1. 2. 1 Místní zemědělská produkce.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení
sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Zemědělský podnikatel.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s relevantní poptávkou ze strany cílových skupin a místních aktérů,
projekty se zajištěnou udržitelnosti a pozitivním vlivem na životní prostředí.

V rámci daného opatření budou preferovány projekty s komplexním řešením daného problému v území, navazující na další projekty či aktivity.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty s inovačním přístupem.

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty propojující více oblastí a oborů činnosti (integrované a multioborové řešení).

V rámci daného opatření budou preferovány projekty založené
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na funkčním partnerství a spolupráci (zapojení více subjektů
nebo partnerů).

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty, přispívající ke zvyšování zaměstnanosti.
Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve výzvách MAS.

Poznámka:

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců
(příjemci)

0

1

2

Indikátory výsledků
Číslo

Název

Výchozí
stav
(rok 2015)

Hodnota pro
mid-term
(rok 2018)

Cílová hodnota
(rok 2023)

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů (FTE)

0

0

0,5
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4.11 Vazby programových rámců na opatření
Na úrovni celé strategie jsou vazby mezi jednotlivými opatřeními jednoho specifického cíle logicky
dané přispíváním opatření k naplňování daného opatření. Často se jedná o vazby dané logickou tematickou návaznosti jednotlivých opatření. Existuje i vazba mezi jednotlivými specifickými cíli strategie. Úroveň těchto vazeb a integrované rysy na úrovni celé strategie jsou blíže popsány v kap. 4.7.
Opatření programových rámců mají přímou vazbu na specifické cíle a opatření strategie. Následující
tabulka uvádí tuto přímou vazbu.
Tabulka 7: Vazby programových rámců na opatření

Specifický cíl
1.1 Zlepšit příležitosti pro
zvýšení zaměstnanosti,
včetně uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce

1.2 Vytvořit podmínky pro
zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
1.3 Zlepšit podmínky pro
uplatnitelnost absolventů
a zvýšit provázanost škol
a podnikatelů
1.4 Zlepšení podmínek
pro podnikání
1.5 Cestovní ruch

2.1 Modernizace dopravní
a technické infrastruktury

2.2 Vzdělávací
infrastruktura

2.3 Infrastruktura pro
trávení volného času

2.4 Zajistit dostatečné
kapacity sociálních služeb
2.5 Aktivní zapojení seniorů

Programový rámec

Opatření/fiche programového rámce

1.1.1: Přístup k zaměstnání

Operační program
Zaměstnanost

Odstranění bariér přístupu
k zaměstnání

1.1.2: Slaďování rodinného a profesního života
1.1.3: Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

Operační program
Zaměstnanost

Prorodinná opatření

Dílčí cíl

1.2.1: Místní zemědělská
produkce
1.2.2: Místní nezemědělská produkce
1.3.1: Spolupráce škol
a podnikatelů za účelem
rozvoje klíčových kompetencí
1.4.1: Podnikatelské prostředí

Operační program
Zaměstnanost

Program rozvoje venkova

Podpora zaměstnanosti
sociálně vyloučených
osob
Podpora místní zemědělské produkce
Investice do zemědělských podniků

Program rozvoje venkova

Rozvoj podnikání na
venkově

Operační program
Zaměstnanost

Odstranění bariér přístupu
k zaměstnání

Operační program
Zaměstnanost

Odstranění bariér přístupu
k zaměstnání

Program rozvoje venkova

Spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Integrovaný regionální
operační program

Udržitelná a bezpečná
dopravní infrastruktura

Opatření mimo
programový rámec

---

Integrovaný regionální
operační program

Vzdělávací infrastruktura

Opatření mimo
programový rámec

---

Opatření mimo
programový rámec

---

Operační program
Zaměstnanost

Rozvoj sociálních služeb

2.4.2: Sociální inkluze a
sociální bydlení

Integrovaný regionální
operační program

Sociální infrastruktura

2.5.1: Vzdělávací aktivity
pro seniory

Opatření mimo
programový rámec

---

1.5.1: Marketing a organizace cestovního ruchu
2.1.1: Zlepšit dopravní
dostupnost a bezpečnost
dopravy
2.1.2: Obnova a oživení
veřejných prostranství a
zlepšování vzhledu obcí
2.2.1: Vzdělávací
infrastruktura
2.3.1: Podpora volnočasových aktivit
2.3.2: Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas
2.4.1: Rozvoj sociálních
služeb
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3.1 Zachování kulturního
dědictví UNESCO
3.2 Obnovit a udržet
kulturní tradice a hodnoty

4.1 Zlepšit ekologické
charakteristiky krajiny a
posílit péči o krajinu

4.2 Zefektivnit nakládání
s energiemi a odpady

5.1 Vytvořit podmínky pro
spolupráci místních aktérů

5.2 Vytvořit podmínky pro
koordinaci při realizaci
nových projektů

3.1.1 Ochrana památek
UNESCO

Integrovaný regionální
operační program

Zachování kulturního
dědictví

3.1.2: Vzdělávání a osvěta

Opatření mimo
programový rámec

---

3.2.1:Podpora pořádání
kulturních akcí
4.1.1:Podpora trvale
udržitelného hospodaření
v lesích
4.1.2: Podpora zachování
krajinného rázu a ochrana
přírodní různorodosti
4.1.3: Prevence poškozování krajiny – vzdělání
a osvěta, výzkum
a monitoring
4.2.1: Realizace energetických úspor

Opatření mimo
programový rámec

---

Program rozvoje venkova

Neproduktivní investice
v lesích

Program rozvoje venkova

Pozemkové úpravy

Program rozvoje venkova

Výzkum a osvěta

Opatření mimo
programový rámec

---

4.2.2: Zlepšení odpadového hospodářství
5.1.1: Setkávání a spolupráce subjektů v rámci
MAS
5.1.2: Setkávání a spolupráce s jinými MAS, dobrovolnými svazky obcí
i v ORP Břeclav

Opatření mimo
programový rámec

---

Opatření mimo
programový rámec

---

Opatření mimo
programový rámec

---

5.2.1:Tvorba koncepčních
dokumentů

Opatření mimo
programový rámec

---
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