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STRUKTURA
SCLLD MAS SKCH, z.s. je rozdělena do 3 dokumentů:
1. A) Popis území a zdůvodnění jeho výběru
B) Analytická část
2. Strategická část
3. Implementační část a Přílohy

DOKUMENT č. 2
STRATEGICKÁ ČÁST
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3.1.5 Strategické cíle, specifické cíle a opatření
Identifikované problémy a potřeby, které budou řešeny prostřednictvím ESI fondů s ohledem na možnosti
financování v rámci integrovaného nástroje, jsou vyznačeny barevně.
-----------

IROP

-----------

OPZ

-----------

PRV

A. CHRÁNÍME SVŮJ ŽIVOTNÍ PROSTOR
Problémové oblasti, které byly definovány mimo statistických údajů především na pracovních
setkáních členů MAS SKCH (blíže na: http://www.mas-skch.cz/?submit=&s=komunitn%C3%AD+projedn%
C3%A1v%C3%A1n %C3%AD).

•

Znečišťování odpady všech typů (černé skládky atd.)

•

Vliv zemědělství, lesnictví na krajinu (eroze, zadržování vody)

•

Malé využití obnovitelných zdrojů (např. využití bioodpadu).

•

Realizace samostatných lokálních zdrojů vytápění

•

Stanovení společného plánu rozvoje jen určitého průmyslu v regionu v návaznosti na ochranu
vodních
zdrojů

•

Zavádění nových technologií v oblasti technické infrastruktury v regionu

•

Nedostatečný sběr a třídění odpadu, vysoké finanční náklady na likvidaci odpadů

•

Nedostatečná kvalita čištění vod, nízké využití biomasy

•

Preference osobních zájmů, potřeba poradenské činnosti v oblasti zemědělství s cílem zvýšit jeho
konkurenceschopnost a životaschopnost

Oblast prevence proti ekologickým katastrofám a opatření vůči změnám klimatu se dostávají do
strategie v souvislosti se zkušeností zastupitelů a také se zvýšenou propagací a informovaností v oblasti
resilience, neboť do projektu “Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“,
zaměřeného na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu se zapojila i MAS SKCH.
S ohledem na fakt, že významnou část členské základny tvoří sbory SDH, je v souvislosti s ochranou
obyvatelstva uvedené téma stále častěji diskutováno. Principy MAS zde nalézají praktické uplatnění
v součinnosti veřejného a neziskového sektoru.
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Strategický cíl:
1. Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Podpora aktivit vedoucích k dosažení změny myšlení v environmentální oblasti, ochrana a zlepšování
stavu životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje
Strategický cíl směřuje k otevření diskuse a rozvoji spolupráce při ochraně a nakládání s přírodním
bohatstvím regionu, kdy je upřednostňován integrovaný přístup a aktivity spolupráce v rámci území i
v nejbližším okolí především v oblasti snižování ekologické zátěže (čistý vzduch, ale množství skládek), při
společné prevenci ekologických katastrof, využití zemědělské půdy a lesů atd., a především vzdělávání jak
odborníků, tak obyvatel v uvedené oblasti v duchu nových poznatků. Podpora environmentální stránky
zemědělství přináší zaměstnání místním obyvatelům, a pokud je ekonomicky přijatelná, přispívá k řešení
zachování důležitého venkovského prostoru jako životem pulsujícího prostředí.
Stanovení SC reaguje na SWOT analýzu-slabé stránky a hrozby
1. Znečišťování drobných vodotečí, 2. Nedostatečná spolupráce – řešení ochrany přírody pouze v rámci obcí
nikoliv celého regionu, 3. Vysoké finanční náklady na svoz a likvidaci odpadů, 4. Skládky v regionu, 5.
Přetrvávající velkoplošné zemědělství - nízká míra diverzifikace
1. Eroze půdy, 2. Ničení lesů, 3. Vysoké imise, 4. Klesající ekologická stabilita dále na analýzu problémů a
potřeb-oblast životní prostředí a zemědělství, komunitní projednávání a nadregionální a místní strategické
dokumenty.
(MI-počet aktivit v oblasti zlepšení ŽP)

SC 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti jako atraktivní formu rozvoje
života na venkově
SC 1.1 zohledňuje potřebu území modernizovat zemědělské podniky na podporu rozvoje podnikání
v regionu, mezi žádoucí patří též využití mobilních technologií a podpora místní výroby a také podpora
nezemědělských činností jako efektivní způsob vedoucí ke snižování nezaměstnanosti i u osob se základním
vzděláním.
Opatření:
1. Mimoprodukční funkce zemědělství - podpora zachování především krajinotvorných prvků typických
pro charakter venkovského území
Příklady aktivit: Podpora výsadby původních dřevin a stromů, atd., zalesnění vytipovaných lokalit, obnova
veřejných sadů ovocnými stromy, ošetření vzrostlých stromů, parkové úpravy veřejných prostranství,
způsobů zpracování ovoce
2. Rozvoj zpracování zemědělských produktů
Příklady aktivit: Podpora modernizace zemědělských podniků (nové technologie, stroje, zařízení na finální
úpravu produktů apod.), zlepšování stavu podnikatelských objektů, využití mobilních technologií,
zpracování místních surovin a podpory místní výroby (PRV)
3. Investice do zemědělských podniků - s cílem zajistit jejich výkonnost, udržitelnost, prosperitu
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Příklady aktivit: Podpora diverzifikace zemědělských činností s ohledem na potřeby regionu, podpora
zemědělců a farem, ,podpora zemědělských podniků v rostlinné nebo živočišné výrobě, výroba a využití
energie z peletek, odštěpků
4. Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
Příklady aktivit: extenzivní zemědělská výroba typu chovu skotu bez tržní produkce mléka, pěstování
energetických plodin pro energetické účely, systémy ekologického zemědělství apod.), podpora myslivosti
pro udržení a rozvoj přirozených a původních druhů rostlin a zvířat v regionu
5. Podpora nezemědělských činností – např. rozvoje řemesel, drobných služeb a nových druhů podnikání
dle potřeb regionu
Příklady aktivit: podpora rozvoje mikropodniků, drobné výroby, budování nových provozoven (i
rekonstrukce) určených k podnikání, obchodu a službám včetně bezbariérového přístupu, rozvoj
agroturistiky ve všech možných formách - pobyty na statku, péče o zvířata, sýrárny, prodej ze dvora, činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny. Podpora spolupráce zemědělců a neziskových organizací (např. při
zimní údržbě komunikací, letní údržbě zelených ploch, kompostárny,) podpora kvality a dostupnosti služeb (
např. v ubytovacích a stravovacích zařízeních, sportovní a rekreační činnosti, podpora zavádění nových a
šetrných technologií, podpora inovací a zavádění ekologických materiálů, vytváření nových pracovních míst
především s ohledem na osoby ohrožené soc. vyloučením a místní poptávku (PRV)
Opatření 1, 4 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 48 – SC 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti jako atraktivní formu rozvoje
života na venkově
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet nově vzniklých diverzifikovaných činností

aktivity

4

Počet nově vytvořených pracovních míst

místa

3

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

příjemce

6

Počet podpořených nezemědělských činností

aktivity

4
Zdroj dat:vlastní zpracování

SC1.2 Snížit ekologickou zátěž území
Přestože se region vyznačuje čistým ovzduším, je nezbytné reagovat na problém klesající ekologické
stability, vysokých imisí, ale také narůstajícího znečištění odpady všech typů. Cestu vidí MAS především v
zavedení koordinovaného přístupu k nakládání s odpady a dále ve zvyšování odborného povědomí v území,
které je předpokladem úspěšné aplikace moderních postupů ochrany životního prostředí v budoucnosti.
MI- počet realizovaných aktivit
Opatření:
1. Integrovaný přístup -Upřednostnění integrovaného přístupu k nakládání s odpady, využívání moderních
a efektivních metod k likvidaci odpadu na území, rozšíření kapacit na zpracování odpadu
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Příklady aktivit: zařízení na zpracování odpadu (třídící linka, kapacita spalovny (dohoda obcí), moderní
způsoby likvidace starých ekologických zátěží území a rekultivace skládek, po těžbě surovin, odstranění
ekologických zátěží a rizik z pozemků obcí.
2. Odborné poradenství - Podpora odborného poradenství jako zdroje prevence ochrany přírody a motivace
k péči o životní prostředí a zachování jeho kvality
Příklady aktivit: odborné semináře, e-studium, spolupráce škol x zemědělských podniků i s vazbou na výuku,
rekvalifikace, dostupnost a rychlost předávání relevantních informací o stavu ŽP, podpora dobrovolnických
projektů, tvorba a tisk doplňkových vzdělávacích materiálů apod.
Specifický cíl bude řešen formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 49 – SC 1.1 Snížit ekologickou zátěž území
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet aktivit uplatňujících integrovaný přístup

aktivita

3

Počet realizovaných moderních způsobů likvidace ekologických zátěží

ks

2

Počet realizovaných poradenských aktivit

aktivita

8

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC1.3 Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám
V souladu s aktivitami především obcí ohledně protipovodňových opatření v minulých letech je v rámci
území nezbytné pokračovat v další realizaci návazných opatření včetně modernizace vodohospodářské sítě a
koordinovaného přístupu k obnově území po kalamitách včetně prevence.
Opatření:
1. Protipovodňová opatření - Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Příklady aktivit: budování poldrů, zábran pro přirozený rozliv atd. podpora řešení zamezujících přílivu vody
z kopců (osetí travou, příkopy, výsadba), zadržení vody v krajině, mokřady, regulace potoka, retenční nádrže
2. Modernizace vodohospodářství - Modernizace vodohospodářské infrastruktury včetně výstavby či
rekonstrukce ČOV, vodovody, kanalizace
Příklady aktivit: rekonstrukce, budování ČOV, kanalizace, vodovodů, revitalizace vodotečí, revitalizace
vodních nádrží, rybníků, odkanalizování obcí
3. Obnova území po kalamitách a jejich prevence
Příklady aktivit: Obnova lesních porostů po kalamitách (PRV), odklizení zasažených lesních porostů, jejich
obnova, ochrana sanace nádrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů, apod. (PRV)
Opatření 1,2, 3 budou řešena formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Indikátory:
Tab. 50 - SC 1.3 Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám
Ukazatel
Počet území nově chráněného proti povodním
Počet nových a rekonstruovaných ČOV
Počet obnovených území po kalamitách
Počet prostředků specializované techniky pro výkon činností spojených se změnou
klimatu

MJ
lokalita
Ks
Ks

Požadovaný stav
1
2
2

Ks

6
Zdroj dat:vlastní zpracování

SC1.4 Efektivní využívání zemědělské půdy a lesů
Se zvyšováním informovanosti v zemědělství úzce souvisí nejen schopnost aplikace šetrných a inovativních
postupů ochrany krajiny a půdy, ale také schopnost regionu zvyšovat místní produkci a zlepšovat rozvoj
zemědělství např. uplatněním vhodných postupů, technologií a především uváděním výsledků výzkumu a
vývoje do praxe.

Opatření:
1. Ochrana krajiny, šetrné využití půdy - zavádění moderních a šetrných postupů pro využití potenciálu
půdy a lesů při zachování krajinných charakteristik
Příklady aktivit: rekultivace a revitalizace, ochrana lesních porostů, a podpora moderních způsobů
rekultivace a revitalizace, výsadby porostu zvyšující odolnost lesů, budování lesních cest (PRV), podpora
projektů respektujících regionální změny klimatu v oblasti zemědělství
2. Informovanost v zemědělství - Podpora zvyšování informovanosti o efektivních způsobech ochrany
přírodních hodnot, způsobech a rozvoji zemědělského podnikání, nových technologiích, zlepšení výkonnosti
a udržitelnosti.
Příklady aktivit: uplatnění informovanosti-pěstování vhodných plodin v území, přírodního hnojení, význam
tvorby remízků, zatravňování, uplatnění nových technologií a postupů, diverzifikace zem. podnikání, činnost
mladých zemědělců, přenos příkladů dobré praxe a propojení výzkumu a vývoje do praxe(spolupráce s CZU
apod.)
Opatření 2 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD, avšak ve
spolupráci členů MAS.
Indikátory:
Tab. 51 - SC 1.4 Efektivní využívání zemědělské půdy a lesů
Ukazatel
Počet propagačních akcí o efekt. způsobech ochrany přírody
Plocha rekultivovaného území celkem

MJ
akce
oblast

Požadovaný stav
8
1

Zdroj dat:vlastní zpracování
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SC1.5 Zvýšit kvalitu života obyvatel především z environmentálního hlediska, zabezpečit udržitelné
využívání zdrojů v regionech
Kvalita života obyvatel je do budoucna přímo úměrná jak míře respektování environmentálního přístupu hl.
formou vzdělávání všech věkových kategorií obyvatelstva, tak schopnosti snižovat energetickou náročnost
života veřejného i soukromého s cílem zvyšování energetické soběstačnosti regionu.
Opatření:
1. Celoživotní environmentální přístup - Podpora celoživotního vzdělávání a aplikace odborných znalostí
v běžném životě
Příklady aktivit: Podpora trvalého zvyšování odbornosti v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví,
praktická ekologická výchova (např. infostezky), ekologický přístup v relevantních záměrech a projektech,
rekultivace zeleně, systematické zvyšování ekologického povědomí obyvatel, budování biokoridorů před RD
a vhodná napojení na sítě technické infrastruktury, revitalizace zeleně v obcích (náměstí, návsi, parky atd.),
realizace vhodných opatření za účelem zvýšení biodiverzity.
2. Efektivně, účelně a soběstačně – Upřednostňování technologií snižujících kontaminaci, vstupy,
energetickou náročnost a imisní vlivy, využití obnovitelných zdrojů energie
Příklady aktivit: snižování energetické náročnosti majetku obcí), plynofikace, využití odpadního tepla,
podpora zavádění nových energetických konceptů v regionu-zvyšování energetické soběstačnosti regionu
z obnovitelných zdrojů (Energetické systémy zítřka) apod.
Specifický cíl bude řešen formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD, avšak ve
spolupráci členů MAS.
Indikátory:
Tab. 52 - SC 1.5 Zvýšit kvalitu života obyvatel především z environmentálního hlediska
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet akcí odborného vzdělávání v zemědělství/lesnictví/potravinářství

akce

4

Počet nově zavedených technologií snižujících kontaminaci území

ks

1
Zdroj dat:vlastní zpracování

Z výše uvedeného plyne, že většina SC a Opatření navazuje na priority OPŽP a národní a krajské
programy - především ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu s cílem podporovat inteligentní a udržitelný
růst a napomáhat ekonomické, sociální a územní kohezi.

B. PODNIKÁME PRO BUDOUCNOST
Problémové oblasti, které byly definovány mimo statistických údajů především na pracovních
setkáních členů MAS SKCH.
Nízká dostupnost regionu (silnice, železnice atd. - návaznost na rychlostní komunikaci R 35).
Zastupitelé 19 obcí je přesvědčeno o potřebě zlepšení dopravní obslužnosti http://www.masStrategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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skch.cz/?submit=&s=komunitn%C3%AD+projedn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD a chtějí podporovat
optimální frekvence a návaznosti spojů, případně další získání dotací na obnovu technické infrastruktury.
Chybí analýza priorit podnikatelských směrů, (analýza služeb, potřebných míst atd.).
Nedostatečné služby související s rozvojem cestovního ruchu ( R35, obchvat, parkovací kapacity,
ubytování, sportovní vyžití, gastronomie, kvalifikovanost pracovní síly, systematičnost a ucelenost
turistických cest.
Nedostatečná či zastaralá infrastruktura podněcující rozvoj regionu, nová rizika a změny klimatu
jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy,
povodně, déletrvající sucha, vichřice, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu jsou
řešeny nahodile. Pro dosažení plné připravenosti musí být posílena vybavenost a odolnost infrastruktury
základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.
Narůstající problémy znevýhodněných skupin obyvatelstva, problematické zaměstnávání, úroveň
vzdělanosti, potřeba karierového poradenství. Nárůst nezaměstnanosti mladých a ohrožených soc.
vyloučením, nízká míra rekvalifikace.
Na druhou stranu v 17 obcích mají zkušenosti s čerpáním evropských dotací a vidí zde prostor pro
řešení problémových oblastí.

Strategický cíl:
2. Nastavit příznivé podmínky pro tvorbu nových pracovních míst a zajistit ekonomicky udržitelný
rozvoj území
Strategický cíl je zaměřen na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel, neboť dostatek
pracovních příležitostí, potřebná infrastruktura a pocit sounáležitosti představují důležitý předpoklad pro
další rozvoj území, chuť zde bydlet a vychovávat své děti a neodcházet jinam. Z analytické části vzešlo
několik problémů, které se obyvatelstva týkají. Většina z nich má jistě geografický rozměr, v souvislosti s
možnými změnami klimatu, vznikem sociálně vyloučených lokalit a nárůstu počtu osob ohrožených
sociálním vyloučením obyvatelé rovněž potřebují jistotu bezpečného života.
Stanovení SC reaguje na SWOT analýzu-slabé stránky a hrozby:
3. Vysoký počet nízce vzdělaných obyvatel, 9. Nedostačující služby pro rozvoj cestovního ruchu,
19. Nezájem podnikatelů o využití výstavby podporovaného bydlení, 2. Poměrně vysoký počet
neobydlených RD, 26. Nízká podpora živnostníků, 27. Nedostatečná komunikace ÚP s menšími
zaměstnavateli, 29. Relativně vyšší nezaměstnanost, 31. Slabé podnikatelské zázemí v některých obcích,
32. Průměrně nižší příjmy - nízká ekonomická podpora místních služeb, 33. Nesoulad potřeb trhu a nabídky
pracovníků, 36. Nedostatečná propagace území, 1. Přirozená migrace obyvatel do větších měst, 2. Zvyšující
se Index stáří, 3. Nedostatek finančních prostředků na opravy zastaralé technické infrastruktury, 1. Rušení
služeb na malých obcích - pošty, školy, obchody, 2. Snižující se finanční prostředky na udržení alespoň
minimálního rozsahu občanské vybavenosti, 18. Nárůst sociálně vyloučených skupin obyvatel a ohrožených
sociálním vyloučením, 21. Zhoršení dopravní obslužnosti, 29. Rušení menších firem a ukončení činnosti
živnostníků, 34. Nízká míra využití rekvalifikace, 1. Nedostatek finančních prostředků na rozvojové aktivity,
2. Nedostatek finančních prostředků na infrastrukturu související se stravovacími a ubytovacími kapacitami a
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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dále na analýzu problémů a potřeb-oblasti Obyvatelstvo a demografická charakteristika, bydlení, vzdělání,
sociální a zdravotní péče, Obce-veřejné služby, vybavenost, infrastruktura, bezpečnost, Historie území a
turistický ruch, komunitní projednávání a nadregionální a místní strategické dokumenty
(MI - počet nově vytvořených pracovních míst)

SC 2.1 Rozvoj a zvyšování kvality služeb podporujících zviditelnění a propagaci regionu
Cílem činnosti MAS a jejích partnerů je budovat region zdraví, což předpokládá jak kvalitní propagaci území
v ostatních oblastech ČR, tak především kvalitní nabídku souvisejících služeb včetně atraktivního zázemí pro
relaxaci a volný čas.
MI- počet realizovaných aktivit
Opatření:
1. Informace, propagace - Podpora propagace a rozvoje ubytovacích služeb, nových druhů občerstvení (i
regionální), zážitkové gastronomie, tvorby turistických balíčků a zapojení do Českého systému kvality
služeb, rozšiřování specifických služeb informačních kanceláří
Příklady aktivit: podpora venkovské turistiky a služeb s ní spojených, zlepšení kvality a služeb rekreačních
zařízení, budování doprovodné infrastruktury včetně parkovacích kapacit, projekty zaměřené na zvýšení
informovanosti včetně informací o nových zajímavostech regionu, propagační a vzdělávací materiály
(pokračování Geoparku apod.), prezentace podnikání v regionu
2. Nové, kvalitní služby – podpora vzniku, rozšiřování a zkvalitňování služeb především pro zdravotně a
tělesně handicapované, včetně léčebné turistiky a doprovodných služeb, činností v oblasti rehabilitace a
rekondičních pobytů, zvyšování nabídky, kvality a dostupnosti služeb v regionu
Příklady aktivit: podpora vzniku nových služeb-rehabilitace, wellnes služby, informační letáky, www
stránky, nabídka občerstvení, ubytování, dopravy s ohledem na potřeby znevýhodněných skupin obyvatel,
zpřístupnění míst a služeb širšímu spektru návštěvníků, spolupráce s destinačními společnostmi apod.
partnery v obl. cestovního ruchu a služeb pro obyvatele území, podpora zajištění doplňkových služeb
v regionu, dostupných ve vzdálenějších městech (specializované prodejny, služby, poradenství atd.)
3. Aktivní odpočinek - Podpora budování zázemí pro aktivní odpočinek i s ohledem na usnadnění podmínek
sociálního začleňování
Příklady aktivit: např. výstavba multifunkčních hřišť, přírodní dětská hřiště, modernizace sportovních
zařízení- oprava sokolovny, stadionu, bazénu apod., regenerace veřejných ploch, parkovací plochy, přírodní
koupaliště, wellnes centra, veřejná tábořiště, výstavba srubu atd.
4. Podnikání, záměry a podpora - Analýza regionu ohledně podnikatelských záměrů a stanovení
potřebných priorit (spolupráce např. s CZU atd.) a podpora podnikatelů v místních službách
Příklady aktivit: analýzy regionu, např. v oblasti místních služeb, oblastí podnikání, veřejných zakázek,
servisu informací, dopravy v regionu, centrálních parkovacích míst, výchozích míst pro trávení času
v regionu, vytváření marketingových studií a podnikatelských plánů
Specifický cíl bude řešen formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Indikátory:
Tab. 53 - SC 2.1 Rozvoj a zvyšování kvality služeb podporujících zviditelnění a propagaci regionu
Ukazatel
Počet doplňkových služeb v regionu
Počet nových služeb pro handicapované
Počet propagačních akcí ohledně cestovního ruchu
Počet vytvořených parkovacích míst
Počet nových podnikatelských záměrů (analýz) v obl. rozvoje regionu

MJ
služba
služba
akce
místo
analýza

Požadovaný stav
6
4
4
30
2

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování vzdělanostní struktury
obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů
Specifický cíl 2.2 reaguje na potřeby místních podnikatelů ve vztahu k vzdělanostní struktuře obyvatel,
řešení hledá formou vzájemné spolupráce aktérů na trhu práce podporou úrovně vzdělanosti
poradenstvím, rekvalifikací apod. především osobám ohroženým sociálním vyloučením a podporou zahájení
podnikání.
Opatření:
1. Spolupráce v území - Podpořit spolupráci relevantních aktérů na trhu práce (obce, zaměstnavatelé, ÚP,
MAS apod.),
Příklady aktivit: podpora vzájemné spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru, využití
nových a netradičních forem zaměstnávání, cílené zvyšování úrovně vzdělanosti, krátkodobé a prostupné
formy zaměstnávání, podpora odbornosti, profesionalizace, regionální burza práce, monitoring nabídky a
poptávky pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (OPZ)
2. Zlepšování podmínek podnikatelů - Podpořit zlepšování podmínek místních podnikatelů jako
potenciálních zaměstnavatelů v území, stabilizace pracovní síly v území, snížení potřeby dojíždět za prací
Příklady aktivit: podpora zahájení podnikání, rekvalifikace, dílčích kvalifikací apod., adaptability a
flexibility pracovní síly v návaznosti na strategické dokumenty rozvoje regionu, podpora zahájení drobného
(i zemědělského)podnikání, analýzy podnikatelských příležitostí s ohledem na nové potřeby regionu,
3. Prací a vzděláním proti soc. vyloučení - Podpora podnikatelů a institucí zaměstnávajících sociálně
vyloučené skupiny obyvatel, podpora zahájení podnikání - OSVČ , podnikání v zemědělství včetně
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, kariérové poradenství apod. v území s ohledem na podporu
zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením, podpora vzniku poradenských a konzultačních
center (OPZ)
Příklady aktivit: Analýza potřeb místních podnikatelů, propojení požadavků zaměstnavatelů s nabídkou
rekvalifikačních aj. vzdělávacích kurzů, projekty na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob a osob
ohrožených soc. vyloučením a vytváření nových pracovních příležitostí a podmínek (flexibilní pracovní
doba), zvýhodnění jejich zaměstnavatelů, podpora prostupného zaměstnávání, sezónních apod. míst, podpora
vytváření partnerství podobně smýšlejících podnikatelů a dalších subjektů (NNO apod.), podpora
poradenské a konzultační činnosti, vzdělávací aktivity, činnosti podporující smysl pro sociální zodpovědnost
na místní úrovni a využívající inovativní přístupy, aktivity pro zpětné zařazení do pracovního procesu a
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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uplatnění na trhu práce, posilování flexibility, samostatnosti a spolehlivosti pracovní síly, podpory pro
zahájení podnikání.
Opatření 2 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 54 - SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet vytvořených druhů spolupráce

partnerství 4

Počet zaměstnaných osob ohrožených soc. vyloučením

osoba

Počet podpořených podnikatelů

podnik

15
3
Zdroj dat:vlastní zpracování

SC 2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu, zajistit připravenost
regionu
Záměr zajistit dostatečnou připravenost a odolnost regionu na klimatické změny bude naplňován
modernizací vybavení složek IZS v souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti základních
složek IZS.
Opatření:
1. Občanská vybavenost - Podpora nové výstavby a úprav v obcích cestou občanské vybavenosti, které
povedou ke zkvalitnění života obyvatel.
Příklady aktivit: Pozemky pro výstavbu RD, rekonstrukce zkvalitňování dopravní obslužnosti, rekonstrukce
nádraží, rekonstrukce budov a bytů, zateplení bytů a domů, osvětlení, kanalizace, místní komunikace a jejich
bezpečnost, úpravy zastávek, chodníky, např. vhodné materiály na komunikace pro snížení vyzařovaného
tepla, revitalizace zeleně, dostatečné zavlažování a výsadba stromů vhodná svítidla pro přiměřené osvícení a
nerušení prostoru a snižování jejich energetické náročnosti, výměny oken, ochrana životního prostoru před
narůstající dopravou apod.
2. Bezpečnost - Podpora zajištění bezpečnosti života obyvatel, systémy varování, rozhlas,
Příklady aktivit: obnova a zavádění nových systémů varování, rekonstrukce rozhlasu, analýzy a studie
kvality a dostupnosti systémů varování, technika na zajištění bezpečnosti, úklidu a údržby, zpřístupnění
veřejných aj. institucí znevýhodněným skupinám obyvatel, úpravy podporující bezpečnost v obcíchsignalizační zařízení, kamerové systémy apod., údržba, a zpevňování cest využívaných v rámci
cyklodopravy
3. Připravenost regionu - Podpora aktivit zajišťujících vyšší ochranu života, zdraví osob, majetku a
hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu, posílení vybavenosti a odolnosti
infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnosti.
Příklady aktivit: modernizace a doplnění vybavení složek věcnými prostředky IZS, JPO, SDH, investice do
jejich akceschopnosti, zajištění prevence a připravenosti na regionální klimatickou změnu, podpora
soběstačnosti jednotek (IROP)
Opatření 1,2, budou řešena formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Indikátory:
Tab. 55 - SC 2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet aktivit zlepšujících občanskou vybavenost

objekt

10

Počet zrekonstruovaných objektů

objekt

6

Počet aktivit zlepšujících bezpečnost života obyvatel

aktivita

20

Počet nových bezpečnostních opatření v regionu

KS

4
Zdroj dat:vlastní zpracování

SC 2.4 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání a přitom snižovat zátěže plynoucí z
individuální automobilové dopravy
Otázka dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání je úzce spojena s plánovanou koordinací spolupráce se
Svazkem obcí Košumberska, který se orientuje na dobudování cyklostezek na území, MAS ve spolupráci s
aktivitami obcí směřuje svoji pozornost na zajištění bezpečnostních prvků a prosazování šetrného přístupu
k ŽP (nízkoemisní vozidla apod.)
MI- počet realizovaných aktivit
Opatření:
1. Cyklodoprava - Podpora budování a návaznosti cyklotras a cyklostezek a naučných stezek mezi
významnými sídly, zlepšení jejich bezpečnosti a zkvalitnění cesty do práce, napojení na projekty rozvíjející
cyklodopravu v kraji atd.
Příklady aktivit: analýzy, studie podporující návaznost a potřebnost místních cyklostezek, zajištění údržby a
značení, popř. osvětlení, podpora preventivních aktivit, budování a využití dopravních hřišť v obcích,
spolupráce relevantních aktérů-MěP, školy, obce apod., propagace a podpora zdravého životního stylu
2. Bezpečnost v dopravě - Podpora zvyšování silniční, cyklistické a pěší bezpečnosti
Příklady aktivit: bezpečné zastávky, křižovatky, přechody, retardéry, vhodná parkovací místa, stojany na
kola, chodníky, zajištění bezpečnosti dětí při cestě do školy včetně preventivních a bezpečnostních akcí
3. Dopravní obslužnost a specifické skupiny v dopravě - Podpora zajišťování potřeb specifických skupin
obyvatel v dopravě, šetrným způsobem k ŽP, např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel,
využívajících alternativní zdroje paliv pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné
služby.
Příklady aktivit: podmínky pro využití nízkoemisních a bezemisních vozidel v regionu (dobíjecí stanice
apod.), projekty a spolupráce podporující dopravní dostupnost regionu, podpora koordinovaného přístupu a
upřednostnění ochrany ŽP v dopravních projektech v region
Opatření1, 2, 3 budou řešena formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
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Indikátory:
Tab. 56 - SC 2.4 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet bezpečnostních opatření stezek a cyklostezek

opatření

6

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

místo

20

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

realizace

6

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako cestu k sociálnímu začleňování,
sociální bydlení
V oblasti sociálního podnikání, které na území takřka neexistuje, vidí MAS po dohodě s místními aktéry
potenciál pro řešení jak problematiky zaměstnanosti, tak otázky sociálního začleňování především s ohledem
na existenci dvou nově vzniklých sociálně vyloučených lokalit v území.

Opatření:
1. Analýza možností regionu
Příklady aktivit: analýzy podnikatelských možností v oblasti sociálního podnikání a sociálního zemědělství
na území MAS, např. ve spolupráci s univerzitami-témata dipl. prací apod.
2. Podnikání v zemědělství
Příklady aktivit: podpora zahájení činnosti zemědělců, investice do staveb a technologií, zpracování a
uvádění na trh, podpora dobrých životních podmínek zvířat, rozvoj zahradnických, popř. sadařských
činností, činnosti zohledňující adaptaci na klimatickou změnu (PRV, OPŽP)
3. Sociální podnikání - Podpora vzniku sociálních podniků, integračních sociálních podniků a rozvoje
podnikatelských aktivit v uvedené oblasti
Příklady aktivit: stavba a rekonstrukce objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení zařízení
s ohledem na specifické potřeby cílových skupin, zázemí pro poskytování obecně prospěšných služeb v
oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností, podpora nových
forem zaměstnávání znevýhodněných osob, podpora doplňkových činností např. NNO, podpora činnosti
uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů, podpora sociálních podniků y iniciativy obcí,
aktivity OSVČ v sociálním podnikání
4. Sociální bydlení - Podpora výstavby sociálního bydlení a zvyšování variability bytového fondu jako dílčí
faktor spolupůsobící proti vylidňování měst
Příklady aktivit: podpora projektů zajišťujících sociální bydlení, pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, podpora
budování dostupných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb
vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (, osoby, které opouštějí různá pobytová zařízení (výkon
trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylový dům, dům na půl cesty), o příslušníky minoritních
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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etnických skupin, osoby v přiznaném postavení uprchlíka, poživatelé starobního důchodu, osoby starší 68 let
apod. (IROP)
Opatření 1 a 2 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 57 - SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů

Počet funkčních analýz ohledně podnikatelských možností v sociálním podnikání

analýza

Požadovaný
stav
1

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

byt

8

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

osoba

8

Počet propagačních a osvětových akcí k podnikání

akce

6

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny

podnik

4

Počet nových sociálních podniků

podnik

2

Ukazatel

MJ

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v oblasti cestovního ruchu), i ochranu kulturního i přírodního
dědictví
Specifický cíl 2.6 Spolupráce zemědělských a nezemědělských podnikatelů je teprve v počátcích, proto se
strategie mimo jiné orientuje na podporu jejich spolupráce, která povede k rozvoji místních trhů a vytváření
krátkých dodavatelských řetězců.
Opatření:
1. Zvyšování regionální soudržnosti - tradiční produkty, podpora místních produktů, služeb a jejich
propagací
Příklady aktivit: podpora rozmanité nabídky tradičních produktů (od přípravy po prodej) včetně prodeje ze
dvora, farmářských trhů a jarmarků, podpora aktivit a spolupráce drobných živnostníků, řemeslníků ,
zemědělců a výrobců potravin, zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje,
vytváření krátkých dodavatelských řetězců a spolupráce při jejich rozvoji a vazbě na místní trhy (včetně
investic do strojů, technologií, vybavení, softwaru, stavebních nákladů a nákladů na provoz), podpora
nových prodejních míst a nových forem propagace (webová podpora apod.), podpora spolupráce při realizaci
hygienických standardů (PRV)
2. Památky a přírodní zajímavosti- Nové formy využití potenciálu památek a přírodních zajímavostí,
opatření k jejich údržbě, propagaci, a především zpřístupnění i pro zdravotně postižené občany
Příklady aktivit: Vytváření turistických (např. pohledových) zastavení v přírodně a kulturně atraktivních
místech regionu, rekonstrukce zámeckých budov (národní programy), revitalizace historických objektů,
údržba zámecké zahrady, revitalizace přírodního divadla, revitalizace kaplové hrobky včetně bezbariérového
přístupu, rekonstrukce významných hrobových míst, budov a depozitářů muzeí, zpřístupnění sbírek,
rozhledna, obnova fary, - opravy hřbitovních zdí a márnic, hradeb, hospodářské stodoly.
Opatření 2 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
Indikátory:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 58 - SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Nově vzniklé druhy podnikání drobných živnostníků a řemeslníků

činnost

4

Počet nově realizovaných jarmarků

aktivita

1

Počet nových prodejů ze dvora, farmy

aktivita

2

Počet revitalizovaných památek v regionu

objekt

4

místo

2

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Zdroj dat:vlastní zpracování

Uvedená oblast hledá řešení jak v oblasti zlepšování infrastruktury s cílem snížit i ekologickou zátěž
území, tak v podpoře rozvoje podnikání v oblasti služeb a podpory cestovního ruchu včetně revitalizace
kulturních památek z národních a vlastních zdrojů.

C. ŽIJEME SPOKOJENĚ, ZDRAVĚ, OSOBNOSTNĚ ROSTEME
Problémové oblasti, které byly definovány mimo statistických údajů především na pracovních
setkáních členů MAS SKCH.
•

Nezájem o kulturu, sport - vzhledem k finanční náročnosti (vstupné atd.)

•

Nezájem o další vzdělávání v oboru, v životním stylu, duchovním rozvoji

•

Nerovnoměrnost a malá transparentnost dělby podpory spolkům, zájmovým sdružením

•

Nezájem o práci s dospívajícími (15-20 let, zapojení rodičů)

•

Stárnutí populace-tlak na zdravotní a sociální služby

•

Nedostatečná kapacita poskytovaných sociálních služeb (poptávka roste rychleji než nabídka),
vybavenost jednotlivých obcí/regionů sociálními službami vesměs neodpovídá jejich potřebám

•

Zařízení sociálních služeb jsou v rámci území rozložena nerovnoměrně

•

Obtížná dostupnost dlouhodobé zdravotní péče a sociálních služeb

•

Nedostatek alternativních typů mobilních i pobytových sociálních služeb (končí v Chrudimi)

•

Rozšiřování lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním

•

Zvýšený výskyt rizikových jevů a nárůst počtu osob ohrožených sociálním vyloučením

•

Nedostatečná spolupráce subjektů zabývajících se sociálními službami, rozdílná kvalita služeb, nízká
kapacita soc. prevence a soc. poradenství.

•

Přístup k problematice duševního zdraví
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Strategický cíl:
3. Zajistit dostatečné a rozmanité podmínky pro zkvalitňování lidského potenciálu
Strategický cíl směřuje především k vytváření funkčních partnerství a forem spolupráce mezi relevantními
aktéry v území, tak aby výsledkem byly aktivity vycházející ze znalosti potřeb území při respektování více
úhlů pohledu. Místní partnerství mezi vzdělávacími, sociálními, zdravotními, zájmovými, podnikatelskými
organizacemi a veřejným sektorem povedou ke konkrétním aktivitám (vzdělávací akce, vybavení škol,
odborné učebny, sportovní zařízení, zázemí sociálních a dalších služeb, sociální podniky, komunitní centra
apod.) a jsou cestou k trvalému rozvoji regionu.
Stanovení SC reaguje na SWOT analýzu-slabé stránky a hrozby:
1. Úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva, 2. Vysoký počet nízce vzdělaných obyvatel, Nedostatečné
zázemí pro činnost zájmových organizací a spolků, 12. Absence či nedostatek základních oborů lékařské
péče, 15. Nedostatečné využívání nových forem sociálních služeb, 16. Nedostatek terénních sociálních
služeb, 17. Nedostatečné propojení sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb, 21. Nedostatek finančních
prostředků pro chod malých škol, jejichž zřizovateli jsou obce, 22. Malá (limitní)kapacita mateřských škol,
23. Vzdělávání úředníků a zastupitelů, 24. Nedostatečná vybavenost odborných a praktických učeben škol,
28. Nestátní neziskové organizace z oblasti sociálních služeb na území pracují jen ojediněle, chybí
systematická spolupráce, 15. Vznik dvou sociálně vyloučených lokalit, 17. Nedostatek sociálních služeb na
území, 18. Nárůst sociálně vyloučených skupin obyvatel a ohrožených sociálním vyloučením, 19. Rostoucí
tlak na zdravotní a sociální služby, 23. Nízké konkurenční prostředí škol, 24. Stárnoucí populace učitelů, 25.
Špatná motivace učitelů, 27. Omezení praktického zaměření výuky na ZŠ, 32. Podceňování situace v oblasti
sociálních služeb ze strany obcí, 34. Nízká míra využití rekvalifikace
a dále na analýzu problémů a potřeb-oblasti Obyvatelstvo a demografická charakteristika, bydlení, vzdělání,
sociální a zdravotní péče, Obce-veřejné služby, vybavenost, infrastruktura, bezpečnost, komunitní
projednávání a nadregionální a místní strategické dokumenty.
(MI- počet nově vytvořených pracovních míst, MI – počet realizovaných aktivit)
SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání
konkurenceschopnosti místní pracovní síly

a

dalšího

vzdělávání

v rámci

zlepšení

S ohledem na identifikaci nízké úrovně vzdělanosti a existenci sociálně vyloučených lokalit mezi priority
strategie MAS patří zvyšování kvality a dostupnosti předškolního, základního, celoživotního i zájmového
vzdělávání s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí podporujících dostatečnou budoucí kvalifikaci
s ohledem na potřeby trhu práce.
Opatření:
1 Celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání - Podpora zkvalitňování a modernizace celoživotního
vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání s cílem nastavení způsobu trvalé spolupráce, zvyšování
kvality, dostupnosti a soc. inkluze
Příklady aktivit - Podpora rozvoje nabídky celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a zajištění podmínek k
získávání dílčích kvalifikací dle potřeb trhu práce včetně odborné a sociální osvěty, podpora sledování trendů
a inovací v podnikání (spolupráce s univerzitami), podpora využití e-learningu, (i univerzita 3. věku),
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podpora vnitřní konektivity vzdělávacích zařízení a připojení k internetu (odborné učebny, laboratoře,
digitální technologie-speciální učebny a školicí centra i pro zájmové vzdělávání
2. Kvalita, dostupnost, nové trendy ve vzdělávání - Podpora zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání,
podpora odbornosti a zavádění nových trendů do systému vzdělávání, zefektivnění systému především
předškolního a základního školství
Příklady aktivit: zajištění potřebných kapacit a vybavení, infrastruktury, (odborné učebny k výchově ke
zdraví, kriminologii, polytechnická výchova, dopravní hřiště, vybavení školní družiny a školního klubu
kvalitními pomůckami, nábytkem, počítačovou technikou, a ostatními pomůckami i jako prevence a ochrana
žáků před sociálně patologickými jevy, apod., rozvíjení nabídky odborného vzdělávání, odborné přípravy
pro získání dovedností i v rámci celoživotního učení včetně budování infrastruktury, podpora výuky
pracovních činností - vybavení dílen, podpora vybavení odborných učeben, laboratoří, podpora orientace na
polytechnickou výchovu, učebny CIJ, ICT, přírodovědné učebny (i venkovní), s cílem posilovat úspěch žáků
a zapojit veřejnost do problematiky efektivního vzdělávání, podpora vnitřní konektivity vzdělávacích
zařízení a připojení k internetu (IROP)
3. Předškolní zařízení, péče o děti do 5 let s cílem umožnit inovativní způsoby poskytování veřejných i
neveřejných služeb především rodičům a dětem, prorodinná opatření
Příklady aktivit: Podpora rozšiřování kapacit předškolních zařízení, úpravy budov a učeben, vybavení
nábytkem, učebními pomůckami s cílem vytvořit zázemí pro kvalitní předškolní péči, a inkluzi (využití
zahrad-pozemky, dopravní hřiště, řemeslné dílny, herní prvky….), environmentální výchova-zelená učebna+
keramická dílna, podpora vzniku školek aj. zákonných alternativ, zařízení péče o děti do 3 let, lesních školek,
družin, klubů, dětských skupin, pečovatelských center atd. jako zdroje pracovních míst, osobní asistent na
pomoc s péčí o dvouleté děti, nutriční poradce apod. (IROP, OPZ,OPVVV )
4. Zvyšování spolupráce vzdělávacích institucí v území - spolupráce vzdělávacích institucí v území
formou akčního plánování a zapojení NNO v území do výchovy a vzdělávání
Příklady aktivit: akční plánování, metodická spolupráce s MAS, zájmová činnost, ekologická osvěta,
zapojení rodičů, knihoven, projekty spolupráce (OPVVV)
Opatření 1 částečně, a 4 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 59 - SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet vzdělávacích aktivit (včetně rekvalifikačních)

aktivita

10

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Zařízení

10

Počet nových strategických dokumentů, akčních plánů

dokument 1

Počet nově vybavených učeben a prostor

místnost

6

Počet nově vytvořených zázemí pro kvalitní péči o děti a žáky

zázemí

4

Zdroj dat:vlastní zpracování
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SC3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních služeb,
vytváření nových pracovních míst
SC Přispívá k prevenci sociálního vyloučení osob z cílových skupin a umožňuje sociální začlenění osob z
cílových skupin, zejména zapojení se do sociálního, pracovního a ekonomického života společnosti
Zlepší přístup ke kvalitním službám (sociální služby, služby zaměstnanosti, bydlení, vzdělání, zdravotní
péče, doprava atd.) a komunikaci a spolupráci místních aktérů působících v oblasti sociálního začleňování
osob z cílových skupin (dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství o
oblasti bydlení.)
Zaměření uvedeného cíle odpovídá potřebě umožnit jak lepší sociální začleňování, tak zvýšení dostupnosti
sociálních služeb v rámci regionu, přiblížit je z okresního města jako prevenci řešení problémů spojených
s identifikací sociálně vyloučených lokalit v území. Podporována budou v této souvislosti jednak komunitní
centra, tvorba zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby a také aktivizační, motivační, asistenční
programy a programy zaměřené na prevenci kriminality. Novou alternativou pro území je podpora zahájení
sociálního podnikání.
Opatření:
1. Infrastruktura pro sociální služby - Podpora vytváření a modernizace infrastruktury terénních služeb ve
spolupráci s neziskovými organizacemi a komunitními centry, zřizování, rekonstrukce integrovaných
komunitních a pečovatelských služeb, nízkokapacitních pobytových zařízení, krizová centra, domy na půl
cesty, apod.,
Příklady aktivit: podpora budování (nákup objektu, výstavba, stavební úpravy, zařízení a vybavení apod.) a
rozvoje komunitních center, kde bude umožněna realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a
rekreačních aktivit formou setkávání členů komunity s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a
komunity jako celku, vytvořit zázemí pro poskytování sociálních služeb, popř veřejných služeb (min.
sociální poradenství, ambulantní nebo terénní sociální služba, se zaměřením na sociální začleňování a
sociální situace), zázemí pro zvyšování uplatnitelnosti především znevýhodněných osob na trhu práce.
(IROP
2. Modernizace infrastruktury a služeb pro zdraví - Podpora budování a modernizace infrastruktury pro
ambulantní, zdravotní, návazné i preventivní služby nejen pro osoby ohrožené chudobou a sociálním
vyloučením
Příklady aktivit: podpora spolupráce zdravotnických sociálních a vzdělávacích služeb, rekonstrukce ordinací,
popř. zdravotních středisek, podpora vzniku nových zdravotnických služeb a rehabilitačních služeb, terénní
ambulance podpora programů zvyšujících moderní způsoby prevence zdraví obyvatel včetně vybavení
(optometrická měření v předškolním a školním věku), vzdělávací a osvětové programy, podpora zavádění
vědy a výzkumu do praxe
3. Poradenství, prevence, podpora v oblastech ohrožených sociálním vyloučením
Příklady aktivit: propojení podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální a zdravotní péče prostřednictvím
komunitní práce, programů vzdělávacího a poradenského charakteru, aktivizačních, asistenčních a
motivačních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené (rodičovské
kompetence, základních sociální a profesní dovednosti, uplatnění se na trhu práce), včetně programů a
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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specifických nástrojů k řešení sociálně patologických jevů a prevence kriminality a veřejného pořádku v
sociálně vyloučených lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí (OPZ)
4. Duševní zdraví - Podpora duševního zdraví v regionu Příklady aktivit: podpora zajištění mobilní
psychiatrické péče a psychologické péče, terénní a léčebná rehabilitace, terapeutické dílny, centra duševního
zdraví, podpora deinstitucionalizace psychiatrické péče, služby následné péče, osvětová činnost
5. Sociální služby a sociální začleňování včetně komunitní sociální práce – Podpora sociálního
začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva
Příklady aktivit: zajištění odborného sociálního poradenství, terénní programy a služby, sociálně aktivizační
služby, raná péče, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, odlehčovací služby,
nové formy sociálních služeb (paliativní péče), Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro rodiny
s dětmi (sociálně aktivizační služby, poradenské služby, vznik a rozvoj mateřských, rodinných a
komunitních center, komunitní centra a komunitní práce, podpora poradenské a konzultační činnosti a
vydělávači aktivity, podpora zapojení problémových skupin do komunitní a dobrovolnické činnosti, do
pracovního procesu a do fungování obcí a měst, sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc
jednotlivcům, skupinám či komunitám, podpora programů zlepšujících schopnost sociálního fungování
přirozeném prostředí dotčených osob, programy právní a finanční gramotnosti (OPZ)
6. Sociální inkluze, služby pro rodiny s dětmi
Příklady aktivit: nízkoprahová centra, individuální péče o děti (OPZ), Podpora práce se sociálně slabými a
etnickými menšinami, především dětmi, podpora sociální inkluze-ZŚ,MŠ (mobilní šk. psycholog, mobilní
speciální pedagog, asistenti pedagoga, sociální asistent apod.)OPVVV
7. Sociální podnik - Podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání, integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik
Příklady aktivit: aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, např.
formou vzdělávání a poradenství (OPZ)
Opatření 2, 4 a 6 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
Indikátory:
Tab. 60 - SC 3.2 Budovat region zdraví
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet nově poskytovaných služeb a sociální práce

služba

4

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

zázemí

3

Počet podpořených komunitních center

objekt

2

Podpořená pracoviště zdravotní péče

objekt

1

Počet podpořených mobilních týmů
tým
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální
projekt
partneři nebo nevládní organizace
Počet nově zapojených účastníků z problémových skupin do
osoba
komunitní a dobrovolnické činnosti

2
4
30

Zdroj dat:vlastní zpracování
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SC3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora činnosti NNO-uchování tradic,
upevňování regionální identity a sounáležitosti, s důrazem na oblast soc. začleňování
Oporou života ve venkovském prostoru zůstávají spolky a jejich činnost, společné řešení jejich problémů a
zvýšení vzájemné informovanosti umožní rozšířit možnosti sociálního začleňování, ale především podpoří
propagaci regionu a profesionalitu jejich práce.
Opatření:
1. Společně, profesionálně, originálně - podpora společné propagace, koordinovaného přístupu a zároveň
místní jedinečnosti a originality
Příklady aktivit: koordinace nabídky kulturních a sportovních akcí v rámci celé MAS a jejich plánovitého
financování, tvorba kalendáře akcí MAS (souhrnně za všechny obce, za spolupráce dalších organizací), nové
způsoby financování, podpora zlepšení informovanosti o činnosti spolků a zájmových skupin, podpora
vzniku profesionálních a originálních projektů vysoké umělecké hodnoty, podporujících občanskou
soudržnost a zvyšujících pochopení kulturní různorodosti
2. Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO - Podpora činnosti neziskových organizací (Junák, SDH),
Příklady aktivit: rekonstrukce, opravy a vybavení zázemí pro spolkovou činnost (včetně PD), využití škol i
obecních budov pro činnosti spolků, budování transparentního systému příspěvků, nových forem financování
a podpory spolkové činnosti (provoz, podpora tradičních aktivit apod.), zvyšování jejich profesionalizace,
rozvoj spolupráce mezi sebou i s MAS ve vzdělávání, osvětě, sportovním a kulturním vyžití obyvatel,
podpora nových forem propagace spolkové činnosti
Opatření 1,2 budou řešena formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 61 - SC 3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora činnosti NNO
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet nových koordinačních aktivit

aktivita

4

Počet projektů umělecké hodnoty

projekt

2

Počet podpořených NNO

organizace

8
Zdroj dat:vlastní zpracování

Uvedená oblast ukazuje potřebu vytvoření udržitelného místního partnerství propojením
zdravotních, sociálních i vzdělávacích služeb, které umožní profesionální přístup jak v oblasti budování
funkční regionální soudržnosti, tak v oblasti sociálního podnikání, které jedinečným způsobem otevírá řešení
dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu, včetně řešení otázek sociální inkluze dalších sociálně vyloučených
skupin obyvatelstva. Podporuje také přechod od institucionálních ke komunitním službám a zároveň se snaží
přispět ke zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro všechny obyvatele regionů. Odkazuje jednak
na IROP SC 2.1, 2.2, 2.4 a OPZ 2.3.
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D. NASLOUCHÁME SI A DOMLUVÍME SE
Tato strategická oblast je chápána jako průřezová - je nezbytnou součástí všech ostatních a tvoří
oporu činnosti MAS
Problémové oblasti, které byly definovány mimo statistických údajů především na pracovních
setkáních členů MAS SKCH. Nízká informovanost mezi členy MAS SKCH a centrálou MAS (projekty,
finance…). MAS by měla fungovat jako informační centrála i centrum propagace, IC, k tomu budou sloužit
webové stránky MAS). Chybí společné strategické plánování obcí – zvýšit informovanost a vzájemnou
komunikaci

Strategický cíl:
4. Zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zvýšit informovanost na území MAS SKCH, posilovat postavení
MAS SKCH
Strategický cíl směřuje k upevňování sociální soudržnosti regionu a upevňování pozice MAS jako jejího
významného garanta komunitního přístupu.
Stanovení SC reaguje na SWOT analýzu-slabé stránky a hrozby:
35. Vzájemná výměna informací, 36. Nedostatečná propagace území, 39. Nedostatečná mezisektorová
komunikace v území, 44. Nedostatečná úroveň informací o jednotlivých atraktivitách, službách a
zajímavostech regionu, 46. Nedostatečná spolupráce - řešení ochrany přírody pouze v rámci obcí, nikoliv
celého regionu, 35. Politická nejednotnost v koncepci strategie rozvoje území, 37. Slabé napojení na širší
regionální a nadregionální úroveň ve všech rozvojových aktivitách, respektuje příležitosti, 10. Zvýšení
zapojení obyvatel do veřejného života 12. Užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s veřejnou a
podnikatelskou sférou 39. Větší využívání služeb nabízených MAS SKCH (informace o jednotlivých
výzvách), 41. Spolupráce obcí v regionu, 47. Koordinace postupu při řešení společných problémů v rámci
MAS SKCH, 53. Zvyšování informovanosti o efektivních způsobech ochrany přírodních hodnot
a dále na celou analýzu problémů a potřeb-oblasti Obyvatelstvo a demografická charakteristika, bydlení,
vzdělání, sociální a zdravotní péče, Obce-veřejné služby, vybavenost, infrastruktura, bezpečnost, Historie
území a turistický ruch, Životní prostředí a zemědělství, komunitní projednávání a nadregionální a místní
strategické dokumenty
(MI- počet nově vytvořených pracovních míst, počet realizovaných aktivit)

SC 4.1 Identifikovat problémy regionu a ověřit nastavení pravidel a způsobu komunikace v rámci
území MAS SKCH
Bez dostatečné znalosti území a jeho potřeb nelze správně a včas identifikovat místní problémy, proto
uvedený cíl klade důraz na nové formy budování partnerství a rozvoj efektivních způsobů vícestranné
komunikace.
MI – počet realizovaných aktivit
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Opatření:
1. Aktivizace území - Podpora aktivit vedoucích k aktivizaci občanů, animace území, využití zkušeností
Příklady aktivit: budování místního partnerství, hledání nových forem spolupráce aktérů v území, vytváření
funkčních partnerství - kulaté stoly, diskusní fóra, pracovní skupiny, burzy činností, burzy práce, projekty
spolupráce, rozšiřování forem spolupráce s univerzitami, příklady dobré praxe, exkurze, nové způsoby
poradenství, rozšiřování forem vyhledávání finančních zdrojů včetně nových partnerů pro region (IROP)
2. Budování partnerství - Podpora budování partnerství- zajištění realizace strategie, tj., implementace,
monitoring atd., stabilizace a koordinace lidského kapitálu
Příklady aktivit: zvyšování profesionality, odbornosti, komunikačních dovedností, spolupráce s relevantními
experty, systematické propagování otevřenosti a forem spolupráce, rozšiřování forem spolupráce s NNO a
podnikateli v území, systematické začleňování veřejnosti do řešení regionálních problémů a zvyšování míry
jejich zapojení do rozhodovacích procesů, animace území (IROP)
Opatření 1, 2 bude řešeno z IROP, dále formou individuálních projektů, z národních zdrojů.

Indikátory:
Tab. 62 - SC 4.1 Identifikovat problémy regionu
Ukazatel

MJ

Požadovaný stav

Počet aktivit propagujících smysl a přínos MAS a spolupráce s občany

aktivita

22

Počet stabilních spolupracovníků MAS SKCH

osoba

3

Počet nově vytvořených partnerství

partnerství

3

Počet podpořených strategií CLLD

dokument

1

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC4.2 Posilovat sociální soudržnost regionu, tvorba systému propagace aktivit na území MAS SKCH
(informovanost a dostupnost)
MI – počet realizovaných aktivit
Specifický cíl 4.2 V rámci ukotvení pozice MAS v regionu jako relativně nového subjektu, který podporuje
mimo jiné spolupráci v území a vytváření partnerství bude cestou projektů spolupráce, worshopů, seminářů
apod. s ostatními MAS, ale i s dalšími partnery v území docházet k profesionalizaci a zvyšování kvality
této organizace.
Opatření:
1. Kapacity, síťování, odbornost - Podpora budování kapacit, odborné přípravy a vytváření sítí za účelem
rozvoje regionu
Příklady aktivit: výměna zkušeností mezi členy MAS, semináře, workshopy, kulatých atd., spolupráce
s ostatními (i zahraničními) MAS, zvyšování povědomí o způsobech CLLD, strategické plánování, projekty
spolupráce apod, podpora spolkového života a společných volnočasových aktivit (PRV)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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2. Podpora zaměstnanosti a podnikání - Realizace informačních, vzdělávacích aj. aktivit v oblasti rozvoje
zaměstnanosti a podnikání včetně poradenství pro získání zaměstnání a vytváření nových pracovních míst,
na podporu zajištění potřeb území
Příklady aktivit: pravidelné analýzy regionu MAS SKCH, sledování a vyhodnocování potřeb, trendů, zpětná
vazba, informační a vzdělávací akce, projekty spolupráce mezi relevantními partnery na území,
3. E-government - Podpora strategického plánování a řízení obcí (e-government), modernizace a zavádění
informačních a komunikačních systémů pro snížení administrativní zátěže veřejné správy,
Příklady aktivit: zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, profesionalizace (např. oblast zadávání
veřejných zakázek, kybernetická bezpečnost, využití nástrojů e-Governmentu, krizové řízení a součinnost
složek IZS, soft skills, využití ICT v elektronické veřejné správě- elektronizace podání atd. optimalizace
výkonu, dostupnost, transparentnost, účinnost apod.
Opatření1, 2 a 3 bude řešeno formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.

Indikátory:
Tab. 63 - SC 4.2 Posilovat sociální soudržnost regionu
Ukazatel
MJ
Počet informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje zaměstnanosti a
aktivity
podnikatelských aktivit
Počet odborných kurzů pro pracovníky kanceláře MAS
kurz

Požadovaný stav
10

Počet realizovaných spolkových aktivit a aktivit volného času

aktivita

8

Počet aktivit v oblasti strategického řízení a plánování

aktivita

8

Počet projektů spolupráce

projekt

3

Počet nově navázaných partnerství

partnerství

4

2

Zdroj dat:vlastní zpracování
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3.4 Akční plán
Akční plán SCLLD MAS SKCH obsahuje popis programových rámců (PR) pro relevantní
programy podporované z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím kterých
budou realizována opatření definovaná ve SCLLD MAS SKCH.
Akční plán SCLLD MAS SKCH je tvořen třemi PR, prostřednictvím kterých MAS plánuje
realizovat svoji strategii:
➢ Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
➢ Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
➢ Programový rámec Programu rozvoje venkova
V roce 2018 MAS požádala o rozšíření SCLLD o Programový rámec Operační program
životní prostředí.
Akční plán SCLLD MAS SKCH obsahuje rovněž grafické znázornění struktury PR SCLLD,
tj. schematické znázornění vazeb opatření ve strategii na jednotlivé programové rámce a také vazeb
opatření mimo programové rámce a popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci. Viz
obr. 15, obr. 16 a obr. 17.
Grafické znázornění struktury programových rámců a provázanosti na opatření SCLLD

STRATEGIE MAS SKCH
Opatření realizovaná individuálně, mimo programové rámce

1.1.1 Mimoprodukční funkce zemědělství

1.1.4 Zemědělské činnosti a spolupráce s
ostatními sektory

2.1.1 Informace, propagace

3.1.4 Zvyšování spolupráce
vzdělávacích institucí v území

2.1.2 Nové, kvalitní služby

3.2.2 Modernizace infrastruktury a
služeb pro zdraví

2.1.3 Aktivní odpočinek
3.2.4 Duševní zdraví

1.2.1 Integrovaný přístup
2.1.4 Podnikání, záměry, podpora
1.2.2 Odborné poradenství
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
1.3.1. Protipovodňová opatření

z
2.3.1 Občanská vybavenost

1.3.2. Modernizace vodohospodářství
2.3.2 Bezpečnost
1.3.3. Obnova území po kalamitách a jejich
prevence

2.4.1 Cyklodoprava

1.4.1. Ochrana krajiny, šetrné využití půdy
2.4.2 Bezpečnost v dopravě
1.4.2 Informovanost v zemědělství

a
m

3.3.1 Společně, profesionálně,
originálně
3.3.2 Stabilizace a profesionalizace
činnosti NNO

ě

4.2.2 Podpora zaměstnanosti a
podnikání

s

4.2.3 E-government

t
n

1.5.1 Celoživotní environmentální přístup
1.5.2 Efektivně, účelně, soběstačně

2.4.3 Dopravní obslužnost a specifické
skupiny v dopravě
a
2.5.1 Analýza možností

n
o

2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.2 Památky a přírodní zajímavosti

s
t
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i
Zdroj dat:vlastní
zpracování kraje
StrategieObr.
komunitně
vedenéhomimo
místního
rozvoje MAS
SKCH,z.s.byla zpracována s podporou
Pardubického
15 - Opatření
programové
rámce

Programový rámec
Opatření PR/Fiche
Opatření SCLLD
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1. Opatření IROP
Bezpečnost, odolnost a připravenost
regionu-podmínka rozvoje
2. Opatření IROP
Sociální inkluze - cesta moderní
komunity

Programový
rámec IROP

3. Opatření IROP

2.3.3 Připravenost regionu

3.2.1 Infrastruktura pro sociální služby

2.5.4 Sociální bydlení

Sociálního bydlení – pomoc v nouzi
4. Opatření IROP
Sociální podnikání - zisk nejsou jen
peníze
5. Opatření IROP
Kvalitní vzdělávání - úspěšná
budoucnost

2.5.3 Sociální podnikání

3.1.1 Celoživotní, zájmové a neformální
vzdělávání
3.1.2 Kvalita, dostupnost, nové trendy ve
vzdělávání

STRATEGIE MAS SKCH

3.1.3 Předškolní zařízení, péče o děti do 5 let
3.2.3 Poradenství, prevence, podpora v
oblastech ohrožených sociálním vyloučením

1. Opatření PR OPZ
Sociální služby a sociální začleňování

Programový
rámec OPZ

2. Opatření PR OPZ
Zaměstnanost v území

3. Opatření PR OPZ
Sociální podnikání – prospěch pro
všechny

3.2.5 Sociální služby a sociální začleňování
včetně komunitní sociální práce

2.2.1 Spolupráce v území - faktor růstu

z
2.2.3 Prací a vzděláním proti sociálnímu
vyloučení

a
m

3.2.7 Sociální podnik

ě
s
t

1. Fiche - Prosperující venkov rozvoj zemědělských podniků

1.1.3 Investice do zemědělských
podniků

n
a

Programový
rámec PRV

2. Fiche – Cestou kvality zpracování regionálních
zemědělských produktů

1.1.2. Rozvoj zpracování zemědělskýchn
produktů

3. Fiche - Spokojený zákazník rozvoj regionálního podnikání

1.1.5 Podpora nezemědělských činností

o
s
t
i

4. Fiche - Spoluprací k zisku konkurenceschopné místní trhy
5. Fiche - Projekty spolupráce MAS
SKCH – rozvoj regionu

Obr. 16 - Opatření mimo programové rámce

2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti

4.2.1 Kapacity, síťování, odbornost

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Znázornění vazeb opatření programového rámce IROP, OPZ a PRV na opatření SCLLD mimo programové rámce
Opatření mimo programové rámce
opatření SCLLD
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Obr. 17 – Znázornění vazeb opatření PR na opatření SCLLD mimo PR

Zdroj dat:vlastní zpracování

Aktualizace grafického znázornění struktury programových rámců a provázanosti na opatření SCLLD (Obr. 15 a 16) a znázornění vazeb opatření
programového rámce IROP, OPZ a PRV na opatření SCLLD mimo programové rámce (Obr. 17) včetně doplnění OPŽP je uvedeno v příloze
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