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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 STRATEGICKÁ ČÁST
3.1 Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření (opatření se
skládá z jednoho nebo více aktivit)
3.1.1 Východiska pro strategickou část
MAS SKCH si při svém vzniku dala za úkol vytvářet takové podmínky ve venkovském prostoru,
které v následujících letech umožní výrazný rozvoj regionu a pomohou jej aktivním subjektům (podnikatelé,
obce, neziskové organizace atd.) zajistit nezávisle na veřejných prostředcích a dotacích.
Strategie vychází z předpokladu, že spojením aktivní činnosti místní MAS SKCH, kvalitní znalostí
potřeb území, využitím potenciálu obyvatel regionu a ve spolupráci se státními institucemi lze zajistit
podmínky pro trvale udržitelný rozvoj celého území místní akční skupiny.
Cíle odpovídají dlouhodobým potřebám regionu a dosavadnímu úsilí všech zúčastněných, neboť na
prvním místě zůstává uspokojení základních potřeb obyvatel, dostatek práce v místě bydliště, občanská
vybavenost a dostatečná technická infrastruktura, kvalitní bydlení, dostatek kulturních, sportovních a
zájmových možností realizace. Způsoby dosažení uvedených potřeb jdou však ruku v ruce s dobou a novými
příležitostmi.
Zaměření strategie vychází ze zjištěných potřeb regionu formou zpracování analytické části,
terénního šetření, individuálních konzultací se členy MAS a ze společných setkání zástupců jednotlivých
sektorů. Poznatky vyjádřené SWOT analýzou a analýzou problémů a potřeb vyhodnocují stav území z
hlediska kvantitativního i kvalitativního. Závěry, které vyplynuly z komunikace se zástupci samospráv
členských obcí a z výsledků setkání se členy MAS SKCH z ostatních sektorů, tvoří osnovu strategie, která je
v souladu se strategickými dokumenty na krajské i národní úrovni, neboť řada charakteristických projevů
života v území odpovídá krajským i celorepublikovým trendům (Otázky nezaměstnanosti, existence sociálně
vyloučených lokalit, nové pohledy na vzdělávání, vnímání potřeby připravenosti regionu v souvislosti
s klimatickými změnami apod.). Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko představuje
ucelený střednědobý strategický dokument pro zpracování konkrétních projektů, jejichž realizace přispěje ke
zlepšení kvality života obyvatel v území.
3.1.2 Vize, mise, principy spolupráce MAS SKCH
Smyslem zpracování SCLLD je připravit strategické dokumenty nezbytné pro získání prostředků na
investice do venkovské ekonomiky a venkovských společenství v nejširším slova smyslu. Tyto investice jsou
klíčové pro celkovou stabilizaci a zvýšení přitažlivosti venkovského území MAS v duchu Vize MAS.
VIZE: ÚZEMÍ MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO JE PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO
ŽIVOT NA ZÁKLADĚ VHODNÉ KOMBINACE CITLIVÉHO VYUŽÍVÁNÍ HISTORICKÉHO ODKAZU,
ROZVOJE NABÍDKY AKTIVIT OKOLNÍ ZACHOVALÉ KRAJINY A PRACOVITOSTI MÍSTNÍCH LIDÍ.
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Nedílnou součástí tvorby strategie je hledání efektivnějších způsobů komunikace jak mezi členy
MAS SKCH, tak mezi MAS SKCH a občany daného území, aby byla skutečně naplňována ústřední
myšlenka komunitně vedeného místního rozvoje, metody LEADER, tj. smysluplný dialog a partnerství při
hledání potřeb a stanovování priorit rozvoje regionu. Vize bude naplněna tehdy, až se minimálně většina
obyvatel území MAS SCHK rozhodne na základě dostatečných a nezkreslených informací zapojit do
spolupráce, protože jej bude vnímat jako své a bude mít potřebu začít rozhodovat o jeho dalším směřování.
V tom také spočívá největší přínos MAS pro kvalitnější život v regionu.
MISE objasňuje, proč je strategie zpracována a k čemu směřuje v nejbližších 7 letech. Cíle vymezují, čeho
je třeba prokazatelně dosáhnout v tomto období, aby byla nastavena měřitelná změna situace v regionu.
Opatření jsou systémem konkrétních kroků, které respektují reálný zájem regionu, uspokojují stanovené
priority.
Zviditelnění regionu rozvojem služeb, propojením moderních vědeckých postupů a podporou
podnikatelských příležitostí i neziskových organizací s cílem vytvořit stabilní zázemí pro kulturní a
duchovní rozkvět území MAS SKCH.
MAS SKCH je teprve v počátcích svého působení, a především hledá svůj potenciál a přínos pro
rozvoj dotčeného území, které se potýká s výraznými projevy dopadu socio-ekonomických problémů české
společnosti (vysoká nezaměstnanost, existence sociálně vyloučených lokalit, podprůměrný rozvoj
soukromého sektoru, minimální míra informovanosti a spolupráce mezi jednotlivými subjekty uvnitř
regionu). Je typickým příkladem MAS v původním slova smyslu, neboť na tomto území teprve dochází k
mapování možnosti spolupráce, a protože si členové MAS SKCH uvědomují tuto nízkou míru spolupráce,
vzájemné informovanosti a provázanosti aktivit zde probíhajících, vnímají vznik MAS jako nástroj, jak
potřebné aktivity koordinovat a efektivně realizovat.
Vize a Mise MAS zaměřují pozornost nejen na základní životní potřeby obyvatel ve smyslu
kvalitního bydlení, stabilní práce a zachovalého životního prostředí, ale především chtějí ve své realizaci
přispět ke skutečné radosti ze života jak místních obyvatel, tak návštěvníků regionu.
Členové MAS SKCH se rozhodli respektovat tyto nezbytné principy vzájemné komunikace:
 informovanosti (nastavit propracovaný systém jak mezi MAS a obyvateli, mezi členy MAS, tak
ve vztahu k okolním MAS), zajistit cílený a pravidelný rozvoj komunikace, upřednostňovat osobní
kontakt
 otevřenosti (podporovat zájem o vstup, poskytovat poradenství úspěšných začínajícím, zvyšovat
zájem o nové technologie při předávání informací atd.
 vzájemné podpory, pomoci a partnerství (dodržovat rovnost práv, demokratický přístup, pěstovat
toleranci, empatii, vzájemný respekt)
 transparentnosti (jak uvnitř, tak vně MAS)
 realizace na principu názorové shody (vybrané aktivity musí být v souladu s vizí strategie MAS, aby
došlo k naplnění cílů)
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Spolupráce na základě výše uvedených principů bude směřována tak, aby bylo zachováno a rozmnožováno
kulturní a přírodní bohatství, zajištěn trvale udržitelný rozvoj, rozvíjen etický a sociální aspekt života,
umožněna radost ze života všem obyvatelům, vše s ohledem na odpovědnost vůči budoucím generacím.
Touto cestou chce MAS SKCH dosáhnout také globálního cíle:
Konkrétními příklady činností (např. získáním finančních prostředků, poradenstvím jednotlivcům,
zjednodušením činnosti místních samospráv - vzory smluv, právní novinky, nápady-příklady dobré praxe,
diskuse…) přesvědčit obyvatele území MAS SKCH o smyslu a významu této formy spolupráce při
řešení problémů regionu. Posílit potřebu obyvatel zajímat se o svůj region a účastnit se místního dění.

3.1.3 Strategické cíle
Při definování strategických (klíčových) oblastí rozvoje území bylo přihlíženo k nejen k návaznosti
na existující rozvojové strategie v regionu, ale především členy zajímaly aspekty - co je reálně řešitelné, co
se zlepší a čím se území odliší od aktuální situace, neboť bez konkrétních výsledků nebude nezbytnost MAS
SKCH jednoznačně prokazatelná. Strategie též respektuje návaznost na globální problémy a zohledňuje
tento fakt při naplňování aspektu udržitelnosti a komplexnosti. Návrh strategické části vychází ze zjištěných
analytických údajů, dotazníkových šetření, komunitních setkání apod. Řada navrhovaných změn především
v sociální oblasti vychází též z dlouhodobých zkušeností starostů členských obcí, neboť dokáží předvídat
potenciální problémy a mají zkušenost s využitím rozmanitých nástrojů, aby jim předcházeli, přestože často
na území v některých oblastech chybí zpracované strategie rozvoje a podobné dokumenty (plán rozvoje
sociálních služeb na malých obcích, koncepce vzdělávací politiky, krizové plány. I v této oblasti vidí MAS
svůj potenciál.
Jako nejdůležitější se pro naplňování vize regionu jeví tyto klíčové (strategické) oblasti rozvoje
území, které vyplynuly především z komunitního projednávání:
http://www.mas-skch.cz/komunitni-projednavani/zapis_ze_setkani_clenu_mas_z_11-7-2014_v_luzi-2/
a dále z výsledků aktualizovaného analytického šetření na území.
A. Chráníme svůj životní prostor
Environmentální oblast - kvalitní ŽP, ochrana přírodních hodnot, ekologický přístup, biodiverzita
B. Podnikáme pro budoucnost
Rozvoj ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu (malé, střední podniky, rozvoj zemědělství, investice)
C. Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme
Sociální oblast a boj s chudobou, vzdělávání, kultura, sport, zdraví, volnočasové aktivity
D. Nasloucháme si a domluvíme se.
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Řízení, úřad a organizace veřejné správy a samosprávy, informační systémy, všestranná komunikace s
občany, institucemi, odbornou veřejností.
Logika strategie vychází z následující úvahy: V duchu Maslowovy pyramidy potřeb je třeba dořešit
materiálně-technické zázemí - uspokojit základní potřeby obyvatel: infrastruktura, bydlení, doprava,
bezpečnost. Tuto oblast řeší především ÚPD obcí a strategické dokumenty větších celků (kraj, ČR) - viz
návaznost na jiné strategické dokumenty, není pro strategii SCLLD prioritní.
Mají-li obyvatelé kde bydlet a pracovat, zajímají se, kde bydlí, co dýchají, co pijí, jak nakládat
s odpady, tj. oblast Chráníme životní prostor. Uvedená oblast životního prostředí vyplynula jako priorita č.
1, avšak s ohledem na podmínky čerpání z OPŽP pro MAS (MAS SKCH nemá alokaci z OPŽP) bude řešena
cestou individuálních projektů hl. ze strany obcí (skládky), dále budou podporovány ekologické a
dobrovolnické aktivity a zviditelnění regionu zpřístupněním zajímavých přírodních lokalit (Poklona,
Košumberk, areál přírodního divadla v Chrasti).
V souvislosti s ochranou životního prostředí se začínají hledat způsoby, jak pracovat a bydlet ještě
příjemněji, roste zájem o nové druhy podnikání, rozvoj služeb, další prostředky na zvýšení kvality bydlení,
tj. oblast Podnikáme pro budoucnost - 2. místo. V souladu s analýzou a příležitostmi (viz SWOT) je
řešením jednak podpora sociálního podnikání, popř. sociálního zemědělství, jednak rozvoj agroturistiky a
služeb v souvislosti s podporou cestovního ruchu a rozvoje služeb vůbec.
Přitom si lidé uvědomují, že potřebují dostatek kvalitních informací, zvyšovat svoji odbornost,
přizpůsobovat se požadavkům trhu práce, profesionalizovat svoji pracovní sílu atd. a dbát na sociální
začleňování a rostoucí životní úroveň všeho obyvatelstva v regionu, aby tím se bránili chudobě, životní
nejistotě, uměli porozumět svým možnostem - oblast Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme - 3.
místo. Slabé stránky (viz SWOT) odkazují na nezaměstnanost, nesoulad mezi potřebami zaměstnavatelů a
nabídkou na trhu práce (prostor pro rekvalifikace a projekty spolupráce mezi lokálními partnery včetně
MAS). Je nezbytné reagovat na nově vzniklé sociálně vyloučené lokality a posílit dostupnost sociálních
služeb v území (komunitní centra, terénní a ambulantní sociální služby), přestože si zatím ne všechny
relevantní subjekty uvědomují hloubku problému i v souvislosti s demografickými prognózami.
Dosavadní zkušenosti ukázaly, že spoluprací lze dosáhnout stanovených potřeb a cílů rychleji,
efektivněji. Proto poslední oblast Nasloucháme si a domluvíme se se jeví jako průřezová, neboť ovlivňuje
všechny tři předchozí oblasti, napomáhá k jejich lepší realizaci a do budoucna bude všechny tyto aktivity
zastřešovat a koordinovat. To je hlavní smysl existence MAS, významná inovace pro tento region, která
zároveň naplňuje integrační charakter strategie. Jedině touto spoluprací lze dosáhnout zviditelnění regionu,
jak je stanoveno v Misi.
Členové MAS SKCH se shodli, že uvedený trend naplňování stanovených strategických oblastí bude
neustále pokračovat, avšak vždy na vyšší úrovni, dle nových, kvalitativně vyšších potřeb.
Tomuto výběru klíčových oblastí odpovídá též tvorba a rozdělení zájmových skupin MAS SKCH.
Chráníme životní prostor

ZS Příroda

Podnikání pro budoucnost

ZS Podnikání

Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

ZS Lidé
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Nasloucháme si a domluvíme se

Lidé, Podnikání, Příroda

Tedy v poslední oblasti vzhledem k jejímu průřezovému charakteru zde najdeme kooperaci všech
ostatních oblastí.
Jako nejvíce ohrožená skupina obyvatel se jeví střední generace - rodiny s dětmi – relativně novou
problematickou skupinou jsou ženy na nebo těsně po mateřské dovolené, které se potřebují začlenit do
pracovního procesu alespoň na částečný úvazek (vzhledem k potřebě upravené pracovní doby, aby mohly
pečovat o malé děti) a dále mladé skupiny obyvatel ze sociálně slabých a etnických vrstev obyvatelstva (na
území vznikly dvě sociálně vyloučené lokality), nedostatečné povědomí o možnostech sociálního terénního
poradenství, nedostatečné zázemí uvedených sociálních služeb a nízká nabídka vhodných pracovních míst,
odcházení za kvalifikovanou prací mimo region pak přináší s sebou problémy i z hlediska další soudržnosti
regionu.
Protože se jedná o venkovský prostor - MAS SKCH vidí řešení v hlubší provázanosti mezi
strategickým využitím přírodního potenciálu území, zemědělskou činností, ochranou životního prostředí,
rozvojem služeb včetně sociálních a využitím vzdělávacích a kulturních možností regionu a zároveň v
zapojení všech věkových kategorií do těchto oblastí.
Uvedenou myšlenku naplňuje např. stále víceméně neznámá cesta sociálního podnikání. Jedná se o
naprosto nový přístup k uvedené problematice, který nabízí komplexní řešení, realizovatelné pouze za
předpokladu vzájemné spolupráce (integrační a inovativní prvky) a dostatku informací. Jak v Čechách, tak
výrazně v Pardubickém kraji je stále na počátku využití, přitom sociální podniky nejenže řeší vysokou
nezaměstnanost, ale významně přispívají k pěstování týmové spolupráce, vedou ke komunitní
zodpovědnosti.
Realizaci je pak třeba uskutečňovat prostřednictvím všech klíčových oblastí současně.
Specifické cíle jsou ve strategické části podrobněji charakterizovány formou opatření. Opatření
představují zásadní aktuální úkoly vedoucí k naplnění specifických cílů, ve svém souhrnu ukazují přístup
MAS SKCH k řešení jednotlivých problémových oblastí.
Na základě zjištěného rozvojového potenciálu MAS SKCH a v souladu se zjištěnými slabými
stránkami, popř. hrozbami z celkové SWOT analýzy byly komunitním projednáváním stanoveny tyto
strategické oblasti (A, B,C,D), strategické cíle (1,2,3,4), specifické cíle (1.1…atd., a opatření 1.1.1…atd)
3.1.4 Klíčové oblasti
Tab. 47 - Popis vazeb strategických a specifických cílů a opatření

Klíčové
oblasti

Klíčové oblasti rozvoje území MAS SKCH
A. Chráníme svůj
životní prostor

B. Podnikáme pro
budoucnost

C. Žijeme spokojeně,
zdravě, osobnostně
rosteme

D. Nasloucháme si a
domluvíme se

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Strategické
cíle

3. Zajistit dostatečné a
rozmanité podmínky
pro zkvalitňování
lidského potenciálu

1.1 Posilovat význam
zemědělství včetně
nezemědělské činnosti

2.1 Rozvoj a zvyšování
kvality služeb

3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

1.1.1 Mimoprodukční
funkce zemědělství

2.1.1 Informace,
propagace

3.1.1 Celoživotní,
zájmové a neformální
vzdělávání

Opatření

1. Změna myšleníprincip udržitelného
rozvoje

2. Nastavit příznivé
podmínky pro tvorbu
nových pracovních míst
a zajistit ekonomicky
udržitelný rozvoj území

Specifické
cíle

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 – 2020

4. Zkvalitnit vzájemnou
komunikaci a zvýšit
informovanost na
území MAS SKCH,
posilovat postavení
MAS SKCH
4.1 Identifikovat
problémy regionu a
ověřit nastavení
pravidel a způsobu
komunikace v rámci
území MAS SKCH

1.1.2 Rozvoj zpracování 2.1.2 Nové, kvalitní
zemědělských produktů služby

3.1.2 Kvalita,
dostupnost, nové
trendy ve vzdělávání

4.1.1 Aktivizace území

1.1.3 Investice do
zemědělských podniků

2.1.3 Aktivní odpočinek

3.1.3 Předškolní
zařízení, péče o děti do
5 let

4.1.2 Budování
partnerství

1.1.4 Zemědělské
činnosti a spolupráce
s ostatními sektory

3.1.4 Zvyšování
2.1.4 Podnikání, záměry
spolupráce vzdělávacích
a podpora
institucí v území

Specifické
cíle

1.1.5 Podpora
nezemědělských
činností
1.2 Snížit ekologickou
zátěž území

Opatření

1.2.1 Integrovaný
přístup

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

2.2.1 Spolupráce
v území

3.2.1 Infrastruktura pro
sociální služby

4.2.1 Kapacity, síťování,
odbornost

2.2.2 Zlepšování
podmínek podnikatelů

3.2.2 Modernizace
infrastruktury a služeb
pro zdraví

4.2.2 Podpora
zaměstnanosti a
podnikání

3.2.3 Poradenství,
prevence, podpora

4.2.3 E-government

1.2.2. Odborné
poradenství

2.2.3 Prací a vzděláním
proti sociálnímu
vyloučení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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3.2.4 Duševní zdraví
3.2.5 Sociální služby a
sociální začleňování
včetně komunitní
sociální práce

Specifické
cíle

3.2.6 Sociální inkluze,
služby pro rodiny s
dětmi
3.2.7 Sociální podnik
1.3 Posílit prevenci
proti ekologickým
katastrofám

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

3.3 Rozvoj a propagace
kulturního a
sportovního dění,
podpora činnosti NNO

2.3.1 Občanská
vybavenost

3.3.1 Společně,
profesionálně,
originálně

2.3.2 Bezpečnost

3.3.2 Stabilizace a
profesionalizace
činnosti NNO

1.3.1. Protipovodňová
opatření

Opatření

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

Opatření

Specifické
cíle

2.3.3 Připravenost
regionu
2.4 Zajistit dopravní
1.4 Efektivně využívat
dostupnost práce,
zemědělské půdy a lesů
služeb a vzdělání

1.4.1. Ochrana krajiny,
šetrné využití půdy

2.4.1 Cyklodoprava

1.4.2 Informovanost v
zemědělství

2.4.2 Bezpečnost
v dopravě
2.4.3 Dopravní
obslužnost a specifické
skupiny v dopravě
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Opatření

Specifické
cíle
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2.5 Podpořit činnost
1.5 Zvýšit kvalitu života místních podnikatelůa udržitelné využívání
sociálních a
zdrojů v regionech
integračních sociálních
podniků
1.5.1 Celoživotní
environmentální přístup 2.5.1 Analýza možností

1.5.2 Efektivně, účelně,
soběstačně

2.5.2 Podnikání v
zemědělství

2.5.3 Sociální podnikání

2.5.4 Sociální bydlení

Specifické
cíle

2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a přírodního
dědictví

Opatření

2.6.1 Zvyšování
regionální soudržnosti
2.6.2 Památky a
přírodní zajímavosti

Zdroj dat:vlastní zpracování

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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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.
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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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.
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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.
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

1
2
2

Ks

6

Požadovaný stav

Zdroj dat:vlastní zpracování

SC1.4 Efektivní využívání zemědělské půdy a lesů
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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

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,
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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.)
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.masskch.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.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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.
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

6
4
4
30
2

Požadovaný stav

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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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
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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.
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.)
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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.
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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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
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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:
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.)
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•

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

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
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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),
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 )
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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

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.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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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
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
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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

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:
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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.
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
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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
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
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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)
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

2

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

10

Zdroj dat:vlastní zpracování
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3.2 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně
jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
3.2.1 Integrované a inovativní rysy strategie
Cílem integrovaného přístupu je dosáhnout snížení či zmírnění nežádoucích socio-ekonomických
regionálních disparit.
Tomu odpovídá volba prioritních opatření MASSKCH, v souladu s možnostmi aktuálních OP, která
podporují zapojení nejvíce ohrožených kategorií obyvatelstva: rozvoj flexibility v poskytování sociálních
služeb, podpora inkluze, podpora vzdělávání, sociální podniky, dostupnost sociálního bydlení, podpora
sebezaměstnávání a aktivní zapojení místních samospráv do uvedené problematiky, což je podstatou
činnosti MAS a jejích pracovních skupin.
Klíčová oblast D Nasloucháme si a domluvíme se, představuje svým zaměřením nový (z pohledu území
inovativní) a zároveň sjednocující prvek v území.
Strategie CLLD se zaměřuje na vytváření udržitelných partnerství v oblasti především 1. sociálních
2. vzdělávacích a 3. zdravotních služeb s cílem zvýšit jejich kvalitu a dostupnost. Tyto aktivity mají jednak
sjednocující, slučující charakter, jsou novinkou v území, neboť systematickému vytváření partnerství
v souladu se zmapovanými potřebami regionu se zatím nikdo nevěnoval, a představují i měřitelné výstupy
(min. 3 nová partnerství) a výsledky - konkrétní dohody nových služeb, návazné spolupráce (např. školy x
zdravotní prevence v oblasti pohybového ústrojí, lékař x škola x sociální služba při sebepoškozování dívek
školního věku.
Integrovaný přístup je realizován v IROP zřizováním a rozšiřováním kapacit služeb poskytovaných
v komunitě, především jde o terénní, ambulantní sociální služby s cílem rovnoměrného pokrytí území
hl.(spolupráce NNO a obcí), podporou zázemí pro vznik integračních center, komunitních center s ohledem
na SVL, vytvářením kapacit pro sociální bydlení ( např. spolupráce s firmou Ergotep a Hamzovou léčebnou),
vznik nových aktivit v sociálním podnikání a v OPZ podporou komunitní sociální práce, vytváření nových
pracovních míst na lokální úrovni, zvyšováním uplatnitelnosti osob ohrožených soc. vyloučením rozvojem
inkluzivního vzdělávání. V PRV podporou podnikání a usnadnění diverzifikace, vytvářením nových podniků
a pracovních míst, investicemi do nezemědělských činností a podporou agropodnikání, zvýšením spolupráce
a integrace v rozvoji venkova, kdy je plánována rekonstrukce objektu bývalé hájenky a vytvoření
vzdělávacího a ekologického centra (zookoutek) ve spolupráci s MAS SKCH, školami a ekologicky
zaměřenými organizacemi v území.
Integrační charakter se předpokládá také v projektech spolupráce v několika úrovních: − v rámci
spolupráce MAS s partnery v Programu rozvoje venkova, − spolupráce MAS navzájem v rámci krajské sítě
MAS Pardubického kraje. Součástí integrovaného přístupu bude prosazování inovačních přínosů v
projektech. Budou hodnoceny inovace místní, v rámci celé MAS a celorepublikové. Podporovány budou
přenosy inovací a dobré praxe z obce do obce a z MAS do MAS na národní úrovni.
Tab. 64 – Ukázka integrace mezi OP
Opatření
SC 2.1
SC 2.2
SC 3.1

IROP 2.2
Vznik
nových
a
rozvoj
existujících
podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního
podnikání

PRV 19.2
Podpora provádění operací
v rámci
místní
rozvojové
strategie (článek 19 nařízení
1305/2013)

OPZ 2.3
Zvýšit zapojení lokálních aktérů
do
řešení
problémů
nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských
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oblastech

SC 3.2

Zdroj dat:vlastní zpracování

Integrační prvky tvoří v podstatě páteř činnosti MAS SKCH, neboť jejím hlavním úkolem je
nastolení trvalé spolupráce v co nejširším měřítku jak mezi členy MAS, kdy se zástupci jednotlivých sektorů
teprve učí spolupracovat, tedy znát své potřeby, koordinovat podobné aktivity, plánovat společné cíle a vize,
tak mezi MAS SKCH a veřejností, kdy si MAS SKCH teprve buduje svoji pozici spolehlivého partnera a
pomocníka v dosahování cílů nezbytných pro udržitelný rozvoj regionu a potřebných pro spokojenou
budoucnost všech obyvatel. Mimo tuto tendenci MAS samozřejmě spolupracuje s Mikroregionem
Chrudimsko a Mikroregionem Skutečsko-Ležáky a se Svazkem obcí Košumberska.
O dlouhodobou spolupráci s okolními MAS se MAS SKCH systematicky snaží od r. 2014, přestože
o jistém poradenském partnerství můžeme hovořit v souvislosti s MAS Svitava již v r. 2013, neboť
fungovala coby uvádějící a zkušenější MAS a dále jako partner v projektu spolupráce. Důležité je však
konstatování, že projekty spolupráce významně prohlubují přátelské i profesionální vztahy mezi členy MAS
a pro začínající organizace jsou naprosto nezbytné.
V roce 2015 byla zahájena spolupráce v oblasti vzdělávání díky přípravě žádosti Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Chrudim. Žádost připravují zástupci města Luže v těsné spolupráci se zástupci MAS
SKCH, MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko a města Chrudim. Vzhledem k faktu, že cílem
projektu je mimo jiné tvorba zásadního strategického dokumentu v území, postaveného na spolupráci řady
aktérů z oblasti vzdělávání, je zde plněn požadavek jak inovativního, tak integračního přístupu. Obdobná
situace je plánována ve 2. polovině období implementace operačních programů, kdy je na území uvažováno
společné realizaci komunitního plánování sociálních služeb, mimo jiné i včetně využití zkušeností zástupců
města Chrudim a MAS Chrudimsko.
Za výrazný projev integrace je třeba považovat i společnou snahu všech členů vytvořit jednotný
regionální portál – viz strategický cíl 4, SC 4. 2. a obdobný přístup nalezneme i při realizaci projektu MAP
v ORP Chrudim, byť zúženého na oblast vzdělávání.
3.2.2 Inovativní prvky
Jak vyplývá z výše uvedeného, integrační charakter strategie lze zároveň považovat za významnou
inovaci, neboť o koordinované spolupráci mezi podnikateli, neziskovými organizacemi a veřejným sektorem
doposud nelze mluvit. MAS je v rozvoji regionu novým prvkem a způsoby předávání informací jejím
prostřednictvím jsou tím pádem také nové. Za inovativní je třeba označit i koordinovaný způsob společné
prezentace území - na základě průběžné spolupráce členů, ale nejvýraznější inovací je shoda na prioritě
v podobě rozvoje sociální oblasti, nastartování sociálního podnikání a dlouhodobé budování regionu zdraví
(sociálního, duševního i fyzického) jako jedinečného a charakteristického znaku MAS SKCH.
Z tohoto hlediska se skutečně jedná o nové (byť převzaté) řešení, které je uvedeno do praxe.
V oblasti sociálních inovací tedy hovoříme o realizaci sociálních podniků, které na území zatím nejsou, a o
nastavení nové platformy spolupráce formou udržitelného a otevřeného partnerství pod vedením sociální
komise MAS SKCH.
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Plánovaná komunitní centra představují zodpovědný přístup k existenci sociálně vyloučených
lokalit, netradiční podporu spolkového života a řešení dalších sociálních potřeb území.
V oblasti zdraví je novinkou spolupráce se vzdělávacími a sociálními službami, i mezi např. lékaři
z území navzájem.
Zajímavou formou inovací bude též hledání nových forem přidané hodnoty zemědělským produktům
s cílem zvýšit konkurenceschopnost výrobců potravin a krmiv. Nové způsoby zpracování zemědělských
produktů, marketingu a distribuce zemědělských a potravinářských výrobků i alternativními cestami (krátké
dodavatelské řetězce) pak představují praktické naplnění inovací v zemědělství a potravinářství. Za
inovativní lze považovat i individuálně plánovanou realizaci pozemkových úprav se zohledněním principů
ochrany přírody a krajiny a s cílem zachovat biologickou rozmanitost území. Všechny projekty směřující k
ochraně půdy, které přispívají k prevenci vodní a větrné eroze, zabraňují degradaci půdy vyplavováním
živin, zamokřením aj. napomáhají lepšímu hospodaření s vodou (neškodný odvod vody a její retence,
protipovodňová opatření aj.), umožňují dosažení inovativního a zároveň udržitelného hospodaření s
přírodními zdroji a vedou ke zmírňování dopadů klimatických změn (zásadní inovace v přístupu v rámci
rozvoje území.)
Vzhledem k tomu, že MAS SKCH není podpořenou pro OPŽP, bude třeba uvedené záměry
realizovat individuálními projekty, popř. z národních zdrojů.
Neopominutelnou inovací v území je také zmapování důležitých strategií ve všech hl. oblastech
rozvoje území, nalézání společných priorit a jejich provázaná realizace.
3.2.3 Hierarchie cílů rozvoje regionu
MAS SKCH vznikla v roce 2013, analytická část byla nejprve připravována bez podrobné znalosti
regionu a jeho potřeb, proto byla tato část od konce r. 2014 aktualizována a doplňována včetně zvýšeného
komunitního projednávání a významného zohlednění dlouhodobých zkušeností zastupitelů. Uvedenou
cestou MAS ve vztahu k aktualizované analýze potřeb, doplněné SWOT analýze a s ohledem na soulad se
schválenými operačními programy a dle názoru a zkušeností samotných členů MAS upřesnila hlavní cíle
rozvoje regionu.
Vzhledem na identifikaci dvou sociálně vyloučených lokalit na území, kde zatím není uplatněn
koordinovaný přístup, výraznému vnímání problematiky nezaměstnanosti a malému rozvoji drobného
podnikání mezi stěžejní cíle rozvoje regionu patří
oblast B - Podnikáme pro budoucnost (SC 2.2Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu,
zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů, SC 2.5 Podpořit
činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako cestu k sociálnímu začleňování, sociální bydlení,
především opatření týkající se zaměstnanosti a podpory podnikání, SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v
oblasti cestovního ruchu), i ochranu kulturního i přírodního dědictví.
Navazuje oblast C - Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme (SC3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj
vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení konkurenceschopnosti místní pracovní síly, SC3.2 Budovat
region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních služeb, vytváření nových
pracovních místa opatření týkající se sociálního začleňování, komunitní práce, sociálního bydlení a
podnikání, v těsné souvislosti je
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oblast A – Chráníme svůj životní prostor (SC1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské
činnosti jako atraktivní formu rozvoje života na venkově) a fiche podporující zemědělské i nezemědělské
činnosti, Oblast věnovaná vzájemné komunikaci zajišťuje integrační charakter opatření, která napomohou
rozvoji regionu.
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Tab. 65 – Hierarchie cílů rozvoje regionu
Průřezová
oblast

Klíčová oblast

Pořadí specifických cílů dle významnosti pro region MAS na základě identifikace
problémů a potřeb

Podnikáme pro
budoucnost
Žijeme spokojeně,
zdravě,
osobnostně
rosteme
Chráníme svůj
životní prostor

D. Nasloucháme si a domluvíme se

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování
vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních zaměstnavatelů
SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako cestu k
sociálnímu začleňování,
SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb
SC 2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu
SC 2.1 Rozvoj a zvyšování kvality služeb
SC 2.4 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání
SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení
konkurenceschopnosti místní pracovní síly
SC 3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického)
SC 3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora činnosti
NNO
SC 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti jako
atraktivní formu rozvoje života na venkově
SC1.2 Snížit ekologickou zátěž území
SC1.3 Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám
SC1.4 Efektivně využívat zemědělské půdy a lesů
SC1.5 Zvýšit kvalitu života a udržitelné využívání zdrojů v regionech
Zdroj dat:vlastní zpracování

3.3 Vazba na strategické dokumenty
SCLLD není v rozporu s uvedenými strategickými dokumenty, které mají vztah k řešenému území a tématu,
v prioritních oblastech z nich vychází a doplňuje je - viz tabulka (VAZBA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA
SPECIFICKÉ CÍLE SCLLD MAS SKCH) SCLLD ve vztahu k potřebám území MAS SKCH.
•

Program rozvoje Pardubického kraje (pro období 2012-2016 s výhledem do roku 2020)

•

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015

•

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb

•

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025

•

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

•

Analýza sociálně vyloučených lokalit ČR

•

Národní strategický plán rozvoje venkova 2007 - 2013

•

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001)

•

Koncepce požární prevence ČR 2012 – 2016

• Koncepce požární ochrany Pardubického kraje 2005 - 2013
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•

Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR

•

Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016

•

Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008)

•

Státní energetická koncepce ČR 2010-2030

•

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

•

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 - 2020

•

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 – 2013

•

Strategie reformy psychiatrické péče

•

Koncepce rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji pro období 2015 až 2020

•

Národní strategie zdraví 2020

•

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 – 2018

•

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012 -2015.

•

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých
opatření (2010)

•

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020

•

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015

•

Národní strategický plán rozvoje venkova 2007 - 2013

•

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020

•

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

•

Národní plány povodí

•

Plány pro zvládání povodňových rizik

•

Svazek obcí Košumberska-Strategie rozvoje na roky 2014-2020

•

Komunitní rozvojová strategie města Chrast 2011-2030

•

Plán rozvoje rodinné politiky města Chrast 2013-2020

•

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Chrudimsko

•

Územní plán obce Horka

•

Územní plán Přestavlky – nově žádají

•

Územní plán města Hrochův Týnec

•

KPÚ v k.ú. Blížňovice

•

Plán strategie města Skuteč
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•

Územní plán obce Chroustovice

•

Územní plán Obce Jenišovice

•

Územní plán obce Lozice – nově žádají

•

Studie protipovodňových opatření -Jenišovice

•

Urbanistická studie, Územní plán Leštinka, Program obnovy vesnice

•

Územní plán Města Luže a místních částí

•

Architektonická koncepce města Luže

•

ÚP z roku 2002, momentálně návrh nového ÚP Prosetín

•

ÚPO Předhradí, schválen v roce 2006

•

Rosice - z roku 1998, nová ve studie zadání ÚP

•

Střemošice- ÚP nabyl účinnosti dne 30. 12. 2008

•

SAPS (+ TOP UP a Národní doplňkové), PGRLF

•

Akční plán inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018
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VAZBA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA SPECIFICKÉ CÍLE SCLLD MAS SKCH
Tab. 66 – Vazba strategických dokumentů
Identifikátor

1.

Název

SC1.2
SC1.3
SC1.4

Chráníme svůj životní prostor
Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti jako
atraktivní formu rozvoje života na venkově
Snížit ekologickou zátěž území
Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám
Efektivně využívat zemědělské půdy a lesů

SC1.5

Zvýšit kvalitu života a udržitelné využívání zdrojů v regionech

2.

Podnikáme pro budoucnost

SC2.1

Rozvoj a zvyšování kvality služeb

SC2.2

Umožnit růst zaměstnanosti

SC2.3

Udržet a zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj
regionu

SC2.4

Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání

SC2.5

Podpořit činnost místních podnikatelů - sociálních a integračních
sociálních podniků

SC1.1

SRR ČR 20142020

Program rozvoje
Pk

Strategie
rozvoje Svazku
obcí
Košumberska
2014-2020

4.3, 5.1, 7.1

C.1

x

H3, H4

x

6.1, 6.2
6.5, 7.2, 7.3
7.1

C.2, C.5
C.3, C.5
C.1, C.5

1.3
4.4, 4.5
4.1

C4, H1
C1, C2
H3

6.2, 6.4
6.3
x

6.3, 6.5

C.4, C.5

4.3

H1

2.5, 6.1, 6.4

1.4, 3.2, 5.1

A.5, B.4, B.5

2.4

D1, D2

1.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8,
4.6, 5.1

1.5, 3.X, 5.1, 5.2

A.1, B.1, B.3

x

E1, E2, E3, G2

3.2, 4.3, 4.5

1.4, 4.2, 7.1

B.4, B.6, B.7, B.8,
C.6, D.2, D.3

1.1, 1.2,
1.4,1.5,1.6, 2.5,
2.6, 4.1, 4.2,
4.3

A1, A2, C3

2.1, 2.2, 2.4, 2.8

4.2, 6.4

B.7, B.8, D.2, D.3

1.2, 2.2

A2, A3, B1,
B2, B3

2.7

5.1

B.1

x

E1, E2, E3, F3

4.3, 4.6
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3.

Podněcovat rozvoj služeb i ochranu kulturního a přírodního
dědictví
Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

SC3.1

Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání

SC3.2

Budovat region zdraví

SC3.3

Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora
činnosti NNO

4.

Nasloucháme si a domluvíme se

SC4.1

Identifikovat problémy regionu a ověřit nastavení pravidel a
způsobu komunikace v rámci území MAS SKCH

9.2

D.5

x

D3, D4

1.3, 2.3

SC4.2

Posilování sociální soudržnosti regionu, systém propagace aktivit
na území

9.2

D.5

5.5

A4

1.3, 2.3

SC2.6

1.4, 5.1

A.4, B.4, B.5

1.5, 3.X, 5.2

A.1, B.3

3.1, 4.1, 5.1, 5.3

A.2, A.3

3.X, 3.2, 9.2

A.4, A.5, A.6

2.1, 2.2, 2.3
5.1, 5.2, 5.3,
5.9
x
2.5, 2.6, 3.1,
5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9, 5.10,

D2

2.6, 2.8, 5.2, 6.1

G1, G2

3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.5

F1, F2, F3

5.1

G3

1.1, 1.2, 1.4, 5.2, 5.3

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
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

1.2.1 Integrovaný přístup
1.2.2 Odborné poradenství
1.3.1. Protipovodňová opatření
1.3.2. Modernizace vodohospodářství
1.3.3. Obnova území po kalamitách a jejich
prevence

2.1.4 Podnikání, záměry, podpora
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.3.1 Občanská vybavenost
2.3.2 Bezpečnost
2.4.1 Cyklodoprava

1.4.1. Ochrana krajiny, šetrné využití půdy
1.4.2 Informovanost v zemědělství
1.5.1 Celoživotní environmentální přístup
1.5.2 Efektivně, účelně, soběstačně

3.2.4 Duševní zdraví
3.3.1 Společně, profesionálně,
originálně
3.3.2 Stabilizace a profesionalizace
činnosti NNO
4.2.2 Podpora zaměstnanosti a
podnikání
4.2.3 E-government

2.4.2 Bezpečnost v dopravě
2.4.3 Dopravní obslužnost a specifické
skupiny v dopravě
2.5.1 Analýza možností
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.2 Památky a přírodní zajímavosti

Obr. 15 - Opatření mimo programové rámce
Pozn.: Opatření 2.3.1. bylo přidáno do programového rámce PRV.

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Zdroj dat: vlastní zpracování

Obr. 16 - Opatření mimo programové rámce
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Znázornění vazeb opatření programového rámce IROP, OPZ a PRV na opatření SCLLD mimo programové rámce

opatření SCLLD

1.1.1. 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1. 1.4.2 1.5.1 1.5.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5.1 2.5.2 2.6.2 3.1.4 3.2.2 3.2.4 3.2.6 3.3.1 3.3.2 4.2.2 4.2.3

x

2.3.3 Připravenost regionu

x

3.2.1 Infrastruktura pro sociální služby

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

2.2.1 Spolupráce v území - faktor růstu
2.2.3 Prací a vzděláním proti
sociálnímu vyloučení

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

4.2.1 Kapacity, síťování, odbornost

x

x

x
x

2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
2.3.1. Občanská vybavenost

x

x

Opatření PR 2.5.3 Sociální podnikání
3.1.1 Celoživotní, zájmové a
IROP
neformální vzdělávání
3.1.2 Kvalita, dostupnost, nové trendy
ve vzdělávání
3.1.3 Předškolní zařízení, péče o děti
do 5 let
3.2.3 Poradenství, prevence, podpora
v oblastech ohrožených sociálním
vyloučením
3.2.5 Sociální služby a sociální
začleňování včetně komunitní sociální
Opatření PR práce
OPZ

3.2.7 Sociální podnik
1.1.3 Investice do zemědělských
podniků
1.1.2. Rozvoj zpracování zemědělských
produktů
Opatření PR 1.1.5 Podpora nezemědělských
činností
PRV

x
x

2.5.4 Sociální bydlení

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zdroj dat: vlastní zpracování

Obr. 17 – Znázornění vazeb opatření PR na opatření SCLLD mimo PR

44
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH,z.s.byla zpracována s podporou Pardubického kraje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 – 2020

3.4.1 Programový rámec Integrovaný regionální operační program
SCLLD MAS SKCH bude v IROP implementována v prioritní ose 4.1 Komunitně vedený
místní rozvoj.
Tab. 67 – Alokace IROP
Celková alokace pro projekty realizované z PR IROP:

28 447 000,- Kč

Celková režie MAS:

10 209 785,- Kč
Zdroj dat:vlastní zpracování

V rámci PR IROP byl nalezen soulad SCLLD MAS SKCH u 4 specifických cílů. Uvedený
přehled zobrazuje vazbu specifického cíle IROP na Opatření PR SCLLD včetně zdůvodnění.
Tab. 68 – Vazba SC IROP na opatření PR SCLLD
Specifický cíl IROP

SC 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k
řešení a řízení rizik a katastrof
SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k
sociální inkluzi
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního
podnikání
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury
pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví
SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
SC 3.1 Zefektivnění
prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví
SC 3.3 Podpora pořizování a
uplatňování dokumentů
územního rozvoje

Opatření PR SCLLD

-

1. Opatření IROP: Bezpečnost,
odolnost a připravenost
regionu-podmínka rozvoje
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze-cesta moderní komunity
3. Opatření IROP: Sociální
bydlení-pomoc v nouzi
4. Opatření IROP: Sociální
podnikání-zisk nejsou jen
peníze
-

5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání -úspěšná
budoucnost

-

-

Zdůvodnění
Není relevantní, neboť cyklostezky řeší Svazek
obcí Košumberska a finanční prostředky Mas
jsou příliš nízké, pořízení nízkoemisních vozidel
je zájmen obcí, kt. žádat nemohou a samotnou
dobíjecí stanici budovat nelze
MAS SKCH dle územní specifikace a po dohodě
v území (součást členské základny) podpoří
obnovu a doplnění vybavení složek IZS.
Na základě výsledků zjišťování absorpční
kapacity území bude tento SC podporován. V
rámci specifického cíle IROP bude podporována
infrastruktura pro sociální služby a sociální
bydlení.
MAS SKCH identifikovala zájemce o uvedenou
oblast, která na území zcela chybí a bude ji
podporovat.
Není pro MAS SKCH relevantní, na území
neexistují oprávněná zdravotnická zařízení.
MAS SKCH bude dle zásobníku projektů z území
podporovat nárůst kvality a dostupnosti
vzdělávání na ZŠ, MŠ (často pod jedním IZO),
volnočasové vzdělávání dětí a celoživotní
vzdělávání dospělých.
Není pro MAS SKCH relevantní, na území se
nenalézají památky způsobilé pro financování
z IROP.
MAS SKCH nebude po dohodě v území
realizovat projekty tohoto typu.
Zdroj dat:vlastní zpracování
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Jak je uvedeno výše, soulad strategie MAS byl nalezen ve 4 specifických cílech IROP :
−
−
−
−

1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Ve vazbě na soulad opatření SCLLD se specifickými cíli IROP je zpracován programový
rámec s opatřeními programového rámce SCLLD, který usiluje o nastavení regionální
konkurenceschopnosti a zlepšení kvality života obyvatel s ohledem na vyvážený rozvoj území a pokud
to lze v souladu s prioritami relevantních aktérů působících v regionu.
Jedná se o:
1. Opatření IROP: Bezpečnost, odolnost a připravenost regionu - podmínka rozvoje
2. Opatření IROP: Sociální inkluze - cesta moderní komunity
3. Opatření IROP: Sociální bydlení – pomoc v nouzi
4. Opatření IROP: Sociální podnikání - zisk nejsou jen peníze
5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost
Na aktivity realizované v rámci 2. Opatření IROP: Sociální inkluze - cesta moderní komunity
přímo navazují aktivity podporovatelné z programového rámce OPZ. Jedna se především o projekty
zaměřené na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního
vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (např. odborné sociální
poradenství, terénní programy, atd.), podpora komunitní sociální práce a další programy a činnosti v
rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (např. aktivizační, asistenční a motivační programy atd.).
Na aktivity realizované pod 4. Opatřením IROP: Sociální podnikání – zisk nejsou jen peníze,
přímo navazují aktivity na podporu a vytváření podmínek pro vznik sociálních podniků, které přispějí
ke snížení lokální nezaměstnanosti a zlepšení situace vyloučených osob nebo osob ohrožených
sociálním vyloučením.
V rámci programového rámce IROP budou vybírány projekty dle pravidel výběru projektů
MAS SKCH pro dané kolo vyhlášené výzvy.
Preferenční krtéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci dané
vyhlášené výzvy. Principy pro určení preferenčních kritérií jsou uvedeny v jednotlivých Opatřeních
PR IROP.
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Tab. 69 – Programový rámec IROP, 1. Opatření IROP
Specifický cíl strategie

2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu, zajistit
připravenost regionu

Název opatření

1. Opatření IROP: Bezpečnost, odolnost a připravenost regionu - podmínka rozvoje

Vazba na specifický cíl
IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Hlavním cílem opatření je vybavení složek integrovaného záchranného systému (IZS) na
území MAS SKCH k zajištění jejich připravenosti a především pro řešení mimořádných
událostí.
Území MAS SKCH je součástí obce s rozšířenou působností (ORP) Chrudim (kap. 2.1.1
analytické části), která se nachází na území dotčeného riziky z mimořádných událostí.
Dle dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v
území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a nových rizikům v období 20142020“ se území MAS nachází v exponovaném území, které je ohroženo suchem, orkány
a větrnými smršti, sněhovými srážkami a masivními námrazami. Podpora technického
vybavení složek IZS je proto žádoucí.

Popis opatření

Analytická část, Kap. 2.1.11 Bezpečnost, hasičské jednotky
Na území MAS jsou ve většině obcí zřízeny Sbory dobrovolných hasičů, které doplňují
práce profesionálních hasičů z centrální stanice v Chrudimi. Z výčtu možných zásahů
SDH lze vypozorovat regionální klimatickou změnu, která zapříčiňuje vznik
problematických situací.
Při zjišťování stavu technické vybavenosti a schopnosti této vybavenosti bylo odhaleno,
že byť hasiči mají agregáty, dýchací přístroje, hasičská vozidla či cisterny apod., je jejich
schopnost využití nízká, neboť se nacházejí v zastaralém či poškozeném stavu a nejsou
finance na jejich zlepšení resp. obnovu.
Ve vazbě na změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky,
nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice,
sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu je potřebné,
aby byla posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její
soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.
Kap. 2.2 SWOT Analýza
− Příležitosti: Zrealizování projektu střediska IZS na území MAS
Kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb
– Problémy: Nedostačující vybavenost hasičské techniky, Nedostačující bezpečnostní
ochrana v území
− Potřeby: Doplnění vybavení a obnova zastaralého vybavení HZS, zrealizování
projektu střediska IZS v území MAS

Typy projektů

Opatření programového rámce má přímou vazbu na opatření SCLLD 2.3.3 Připravenost
regionu a vedlejší vazbu na opatření SCLLD 2.3.2 Bezpečnost zacílený na podporu
zajištění.
Níže uvedené aktivity odpovídají cílům opatření SCLLD 2.3.3, které byly identifikovány
pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
Zaměření projektů je plně v souladu s normativy vybavení na odstraňování důsledků
nových rizik – nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
Projekty realizované v rámci opatření jsou v souladu s normativy vybavení pro výkon
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činnosti jednotek SDH obcí dle dokumentu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních
složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům v období 2014 – 2020".
V rámci opatření budou realizovány projekty na posílení vybavení základních složek IZS
technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v
exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům.

Příjemci podpory

Typy projektů:
− Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz:
o dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí
a)

obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy
zákona o požární ochraně)
b) kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
c) organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují
vzdělávání a výcvik složek IZS
d) státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
kritérií

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena až na
konkrétní výzvě MAS.

Výsledky

S ohledem na zaměření podporovaných aktivit byly zvoleny všechny relevantní
indikátory.

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.

Indikátory vychází z programového dokumentu IROP a odpovídají specifickému cíli,
exponovaným územím dle přílohy č. 5 – Území vymezené pro SC 1.3 a normativů
vybavení pro výkon činnosti jednotek SDH obcí dle dokumentu "Zajištění odolnosti a
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020".
Podrobné odůvodnění cílových hodnot indikátorů je uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru
Název indikátoru
5 75 20
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
Název indikátoru
5 70 01
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 70 – Programový rámec IROP, 2. Opatření IROP
Specifický cíl strategie

3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj
terénních služeb, vytváření nových pracovních míst

Název opatření

2. Opatření IROP: Sociální inkluze - cesta moderní komunity

Vazba na specifický cíl
IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Cílem opatření je vyšší dostupnost a kvalita služeb na celém území MAS, vedoucí k
sociální inkluzi prostřednictvím investic do ambulantní a terénní sociální služby a dále
podporou rozvoje infrastruktury komunitních center, a to za účelem sociálního
začleňování, zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce, snížením počtu osob sociálně
vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Zaměření projektů v
rámci tohoto cíle opatření má přímou vazbu na provedenou analýzu v území MAS (viz
dále).

Popis opatření

Analytická část, kap. 2.1.6 Zdravotní a sociální služby
Na základě provedené analýzy vyplývá pro území MAS potřeba provázanosti sociálních
a zdravotních služeb, neboť na území v této oblasti neexistuje efektivní platforma
spolupráce. Nízká je nabídka ambulantních a terénních služeb a také absence zázemí
určených pro setkávání místních obyvatel (komunitní, sociální, vzdělávací apod.) v
přirozeném prostředí osob. Ze závěrů komunitního projednávání vyvstal zájem
vybudovat komunitní centra v území, jako nástroj pro setkávání členů místních komunit
neboť se na území MAS vyskytují i sociálně vyloučené lokality a forma takového
komunitního setkávání na celém území chybí.
Analytická část
Kap. 2.2 SWOT Analýza
− Slabé stránky: Nedostatečné zázemí pro činnost zájmových organizací a spolků,
Nedostatek terénních sociálních služeb, Nedostatečné propojení sociálních,
zdravotních a vzdělávacích služeb, Nevyužitý potenciál pro tvorbu volnočasových
aktivit
− Hrozby: Nedostatek sociálních služeb na území, Nárůst sociálně vyloučených skupin
obyvatel a ohrožených sociálním vyloučením, Rostoucí tlak na zdravotní a sociální
služby, Podceňování situace v oblasti sociálních služeb ze strany obcí, Vznik dvou
sociálně vyloučených lokalit
− Příležitosti: Vybudování komunitních center, Podpora ambulantních služeb,
Zavedení terénních sociálních služeb do území
Kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb
−
−

−

Problémy: Nedostatečná spolupráce a koordinace sociálních, zdravotních a
vzdělávacích služeb v území,
Potřeby: Rozšíření opatření v oblasti sociálních služeb, posílení terénních a
pečovatelských služeb, zvyšování informovanosti obyvatel a efektivní propagace
služeb, Systematická a trvalá spolupráce zdravotních, sociálních a vzdělávacích
služeb, zlepšit informovanost o těchto službách, Vybudování komunitních center
Podpora strategického plánování a řízení obcí a zvyšování soudržnosti regionu,
komunitní přístup
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Opatření programového rámce má přímou vazbu na opatření SCLLD 3.2.1
Infrastruktura pro sociální služby a vedlejší vazbu na další opatření SCLLD:
−
−
−
Typy projektů

3.2.3 Poradenství, prevence, podpora
3.2.5 Sociální služby a sociální začleňování včetně komunitní sociální práce
3.2.6 Sociální inkluze, služby pro rodiny s dětmi

Zaměření potenciálních projektových záměrů je v souladu s provedenou analýzou, ze
které vyvstala pro území MAS potřeba rozšířit nabídku služeb v oblasti sociálních služeb,
posílit terénní a ambulantní služby a v neposlední řadě také vybudovat komunitní
centra, která v území v současné době chybí.
Níže uvedené aktivity (zaměření projektů) odpovídají cílům opatření SCLLD 3.2.1, které
byly identifikovány pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu
MAS.
Typy projektů:
1) Investice do infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
−

nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro
kvalitní poskytování sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů), obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
o Podpora terénních služeb - vybavení zařízením, které umožňuje práci v
obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro
poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách,
vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní
skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného
sociálního poradenství
o Podpora ambulantních služeb - zaměřují se na prostorové oddělení
ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení
stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci
stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí
pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a
jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra
v nebytových prostorách domu.
o Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena na přestavby
azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch,
které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také
rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.

2) Investice do infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:
−

veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku
o Projekty komunitních center budou zahrnovat: stavby, stavební úpravy,
pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství
(zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů
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komunit ohrožených sociálním vyloučením.
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.
Na aktivity realizované v tomto opatření přímo navazují aktivity z programového
rámce OPZ.
Příjemci podpory

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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

Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
kritérií

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena až na
konkrétní výzvě MAS.

Výsledky

S ohledem na zaměření podporovaných aktivit byly zvoleny všechny relevantní
indikátory.

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.

Indikátory vychází z programového dokumentu IROP a odpovídají specifickému cíli a
podporovaným aktivitám v PR.
Podrobné odůvodnění cílových hodnot indikátorů je uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru
Název indikátoru
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
Název indikátoru
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Zdroj dat:vlastní zpracování

51
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH,z.s.byla zpracována s podporou Pardubického kraje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 – 2020

Tab. 71 – Programový rámec IROP, 3. Opatření IROP
Specifický cíl strategie

2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako cestu k sociálnímu
začleňování, sociální bydlení

Název opatření

3. Opatření IROP: Sociální bydlení – pomoc v nouzi

Vazba na specifický cíl
IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Cílem opatření je vyšší dostupnost a kvalita služeb v oblasti sociálního bydlení, bydlení
dostupné potřebným, které povede ke snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob
ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
Podpora bude zaměřená na rozšíření současného stavu sociálního bydlení v území MAS
o nové sociální byty. Pro obce v území MAS vyplynula potřeba navýšit počet bytů
primárně pro rodiny s dětmi a zaměřit se na jejich efektivnější využití (viz Analytická
část, kap. 2.1.6 Zdravotní a sociální služby (podporované formy bydlení).

Popis opatření

Analytická část
Kap. 2.2 SWOT Analýza
− Slabé stránky: Poměrně vysoký počet neobydlených RD
− Hrozby: Vznik dvou sociálně vyloučených lokalit, Nedostatek sociálních služeb na
území, Nárůst sociálně vyloučených skupin obyvatel a ohrožených sociálním
vyloučením, Vznik dvou sociálně vyloučených lokalit
Kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb
−
−

Typy projektů

Potřeby: Rozšíření opatření v oblasti sociálních služeb, Sociální byty a domy
Problémy: Nárůst počtu osob ohrožených sociálním vyloučením

Opatření programového rámce má přímou vazbu na opatření SCLLD 2.5.4 Sociální
bydlení a vedlejší vazbu na další opatření SCLLD, jejichž cílem je snížení počtu sociálně
vyloučených nebo jinak ohrožených osob:
− 2.2.3 Prací a vzděláním proti sociálnímu vyloučení
− 3.2.1 Infrastruktura pro sociální služby
− 3.2.3 Poradenství, prevence, podpora v oblastech ohrožených sociálním
vyloučením
Zaměření potenciálních projektových záměrů je v souladu s provedenou analýzou
území, ze které vyvstala pro dotčené území MAS potřeba rozšířit nabídku sociálních
bytů.
Níže uvedené aktivity odpovídají cílům opatření SCLLD 2.5.4, které byly identifikovány
pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
Typy projektů:
Podpora výstavby sociálního bydlení:
−

Příjemci podpory

pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení, stavební úpravy a pořízení nezbytného základního vybavení
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných
projektů.

a) nestátní neziskové organizace
b) obce
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c) církve
d) církevní organizace
Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů
Principy
preferenčních kritérií
Výsledky

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena až na
konkrétní výzvě MAS.
Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
S ohledem na zaměření podporovaných aktivit byly zvoleny všechny relevantní
indikátory.
Indikátory vychází z programového dokumentu IROP a odpovídají specifickému cíli a
podporovaným aktivitám v PR.
Podrobné odůvodnění cílových hodnot indikátorů je uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru
Název indikátoru
5 53 10
Nárůst kapacity sociálních bytů
5 53 20
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
Název indikátoru
5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 72 – Programový rámec IROP, 4. Opatření IROP
Specifický cíl strategie

2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako cestu k sociálnímu
začleňování, sociální bydlení

Název opatření

4. Opatření IROP: Sociální podnikání - zisk nejsou jen peníze

Vazba na specifický cíl
IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Cílem opatření je podpora vzniku sociálních podniků a rozvoje podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání prostřednictvím investic do výstavby, rekonstrukce a
vybavení sociálních podniků.
Rozvoj sociálního podnikání přispívá nejen k řešení nepříznivé situace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, současně je potřebné podpořit i
rozvoj, rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.
Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na
trhu práce otázky nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou
činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na
místní úrovni. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem (mezi
které patří nejvíce z pohledu trhu práce, osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let,
osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové), kteří by se jinak obtížně
uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování nezaměstnanosti.

Popis opatření

Kap. 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost
Na území MAS se nenachází žádný sociální podnik, dostupné jsou pouze dvě pobočky
sociálního podniku v okresním městě Chrudimi.
S ohledem na nárůst počtu nezaměstnaných (mladých, žen, osob se základním
vzděláním), výskytu sociálně vyloučených lokalit v území a současně tak umožnit
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh
práce a do podnikatelského prostředí, je podpora sociálního podnikání na území MAS
potřebná.
Analytická část
Kap. 2.2 SWOT Analýza
− Slabé stránky: Relativně vyšší nezaměstnanost, Slabé podnikatelské zázemí v
některých obcích, Vysoký počet nízce vzdělaných obyvatel
− Hrozby: Vznik dvou sociálně vyloučených lokalit, Nárůst sociálně vyloučených
skupin obyvatel a ohrožených sociálním vyloučením
− Příležitosti: Spolupráce obcí v regionu, Spolupráce podnikatelů s obcemi
Kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb
− Problémy: Nárůst počtu osob nad 65 let (zvyšující se index stáří) a osob ohrožených
sociálním vyloučením, Nárůst Problematické podnikatelské prostředí spojené i
mimo jiné i s nízkou motivací k práci vzhledem k výši vyplácených dávek počtu
nezaměstnaných (mladých, dlouhodobě, ženy, základní vzdělání),
− Potřeby: Vytváření pracovních příležitostí v regionu, zvyšování kvality života
obyvatel, Podpora sociálního podnikání, Spolupráce podnikatelů s obcemi, Tvorba
sociálních podniků
Opatření programového rámce má přímou vazbu na opatření SCLLD 2.5.3 Sociální
podnikání a vedlejší vazbu na opatření SCLLD 3.2.7 Sociální podnik.
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Typy projektů

Na území MAS se v současné době nenachází žádný sociální podnik. S ohledem na
nárůst počtu nezaměstnaných (mladých, žen, osob se základním vzděláním) a vzniku
dvou sociálně vyloučených lokalit (viz kap. Kap. 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost,
kap. 2.2 SWOT Analýza, kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb) na území MAS bude v
rámci opatření podpora směřovat do:
Vzniku nového sociálního podniku – výstavba, rekonstrukce, vybavení soc. podniků
−
−
−
−
−
−

stavba, nákup nemovitostí (pozemků, domů), rekonstrukce, modernizace a úpravy
objektu, pořízení vybavení, nákup zařízení, vybavení pro sociální podnikání.
sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových
skupin
nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele
za nový podnikatelský subjekt nelze považovat formální přesun podnikání
zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt.
podpora nemůže být chápána pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro
znevýhodněné zaměstnance – jde o investiční podporu
musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných
cílových skupin
Personální a současně produkční rozšíření sociálního podniku:
o

Projekt vždy musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin a
současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit: – rozšíření
nabízených produktů a služeb, – rozšíření prostorové kapacity podniku, –
zavedení nových technologií výroby, – zefektivnění procesů podniku, – zřízení
divize na novém místě nebo v jiném regionu. Požadován je růst počtu
zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení
stávajícího počtu zaměstnanců.

Vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ:
o

o

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a
zároveň naplňovat výše uvedené principy a charakteristiky sociálního
podnikání. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo
inovaci existujících živnostenských oprávnění nebo o získání jiného
živnostenského oprávnění.
Projekt nesmí být zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních
turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
ubytovací a stravovací zařízení.

Minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude
pocházet z cílových skupin.
Na aktivity realizované v tomto opatření přímo navazují aktivity z programového
rámce OPZ.
Příjemci podpory

a)
b)
c)
d)
e)

osoby samostatně výdělečné činné
malé a střední podniky
kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
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f)
g)
h)
i)
j)

dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena až na
konkrétní výzvě MAS.

Principy preferenčních
kritérií

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.

Výsledky

S ohledem na zaměření podporovaných aktivit byly zvoleny všechny relevantní
indikátory.
Indikátory vychází z programového dokumentu IROP a odpovídají specifickému cíli a
podporovaným aktivitám v PR.
Podrobné odůvodnění cílových hodnot indikátorů je uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru
Název indikátoru
1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
Název indikátoru
1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu
1 01 02
Počet podniků pobírajících granty
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
1 03 00
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
1 04 03
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 73 – Programový rámec IROP, 5. Opatření IROP
Specifický cíl strategie

3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci zlepšení
konkurenceschopnosti místní pracovní síly

Název opatření

5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost

Vazba na specifický cíl
IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný
přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností pro celoživotní učení a tím
zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Podporou investic do výstavby, stavebních
úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků bude dosaženo splnění cíle opatření.
Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se
na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.
Analytická část, Kap. 2.1.8 Vzdělávání, školství
Na území MAS jsou nedostatečné kapacity zařízení pro děti předškolního věku a jeslí.
Základní školy jsou v menších obcích zastoupeny většinou malotřídkami prvního stupně.
Je důležité tyto školy udržet, aby děti na prvním stupni nemusely dojíždět do měst. Další
důvod, proč by měly být malotřídní školy zachovány je, že nabízejí dětem prvního
stupně individuální přístup, který je u větších škol přes všechnu snahu omezený,
nicméně pro rozvoj znalostí i schopností malého dítěte nezastupitelný. V území MAS je
dostupná jedna střední škola, střední odborné učiliště a dvanáct základních škol. Je
proto žádoucí klást důraz na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových
kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Průřezově bude kladen
důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a
studentů o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních
technologií, vybudování zázemí, využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v
souladu s požadavky trhu práce. Pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí bude
využito také zájmové neformální vzdělávání. Většina školních budov je vhodná i k
dalšímu využití mimo dobu školního vyučování. Ve školách je možné zřídit i univerzity 3.
věku pro seniory, pořádat zde nejrůznější večerní kurzy nebo zřídit rodičovská centra.
Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se
na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání
(předškolního, základního a středního), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže
a dalšího vzdělávání dospělých na území MAS.

Popis opatření

Analytická část
Kap. 2.2 SWOT Analýza
− Slabé stránky: Nedostatek finančních prostředků pro chod malých škol, jejímiž
zřizovateli jsou obce, Limitní kapacita mateřských škol, Nedostatečná vybavenost
odborných a praktických učeben škol, vysoký počet nízce vzdělaných obyvatel
− Hrozby: Nízké konkurenční prostředí škol, Omezení praktického zaměření výuky na
ZŠ
Kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb
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−
−

Problémy: Malé kapacity zařízení pro předškolní děti, nedostatek jeslí
Potřeby: Budování infrastruktury mateřských škol, , posilování služeb pro rodiny s
dětmi, Zajistit kvalitu vzdělávání, moderní přístupy, odborný přístup k inkluzivzdělávání pedagogů, zlepšit informovanost o kvalitě vzdělávání v regionu, umožnit
finančního ohodnocení výborných učitelů, Zkvalitnění budov občanské vybavenosti,
mateřských a základních škol, zdravotnických zařízení, modernizace

Opatření programového rámce má přímou vazbu na opatření SCLLD 3.1.1 Celoživotní,
zájmové a neformální vzdělávání, 3.1.2 Kvalita, dostupnost, nové trendy ve
vzdělávání, 3.1.3 Předškolní zařízení, péče o děti do 5 let a vedlejší vazbu na další
opatření SCLLD:
− 1.5.1 Celoživotní environmentální přístup
− 2.2.3 Prací a vzděláním proti sociálnímu vyloučení
− 3.1.4 Zvyšování spolupráce vzdělávacích institucí v území
Typy projektů

Zaměření potenciálních projektových záměrů je v souladu s provedenou analýzou
území, ze které vyvstala pro dotčené území MAS potřeba zlepšit infrastrukturu
mateřských škol, a zkvalitnit infrastrukturu vzdělávacích zařízení.
Níže uvedené aktivity odpovídají cílům opatření SCLLD 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3, které byly
identifikovány pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
Typy projektů:
1) Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – dětských skupin a mateřských
škol
a) Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné
kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti (součástí projektu
na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být
úpravy venkovního prostranství - zeleň, herní prvky)
b) Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
2) Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
a) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících
klíčových kompetencích v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi.
b) Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben,
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
c) Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
3) Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání
a) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v
oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných
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oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
b) Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben,
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
c) Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
4) Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (v
oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).
a) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce.
5) Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
a) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí
formou zájmového a neformálního vzdělávání (v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi).
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.
Příjemci podpory

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
e)

školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání,
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu

Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
kritérií

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena až na
konkrétní výzvě MAS.

Výsledky

S ohledem na zaměření podporovaných aktivit byly zvoleny všechny relevantní
indikátory.

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS

Indikátory vychází z programového dokumentu IROP a odpovídají specifickému cíli a
podporovaným aktivitám v PR.
Podrobné odůvodnění cílových hodnot indikátorů je uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
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Indikátory výsledku
Kód
indikátoru Název indikátoru
5 00 20
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Indikátory výstupu
Kód
indikátoru Název indikátoru
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Zdroj dat:vlastní zpracování
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3.4.2 Programový rámec Operační program zaměstnanost
SCLLD MAS SKCH bude v OPZ implementována v investiční prioritě 2.3 Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje.
Tab. 74 – Alokace OPZ
Indikovaná alokace pro projekty realizované z PR OPZ s 30 %
10 200 000,- Kč (7 890 000,- Kč)
navýšením:
Zdroj dat:vlastní zpracování

Na území se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality, situace obyvatel zde žijících bude taktéž
řešena prostřednictvím Investiční priority 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Uvedený přehled zobrazuje vazbu specifického cíle OPZ na Opatření PR SCLLD včetně zdůvodnění.
Tab. 75 – Vazba SC OPZ na opatření PR SCLLD
Specifický cíl OPZ

2.3.1 Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech,
Podporovaná aktivita:
Sociální služby a sociální
začleňování

2.3.1 Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech,
Podporovaná aktivita:
Zaměstnanost

2.3.1 Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a

Opatření PR SCLLD

1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální začleňování

2. Opatření OPZ: Zaměstnanost
v území

3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání – prospěch pro
všechny

Zdůvodnění
Vzhledem k existenci SVL bude
MAS SKCH podporovat především
terénní sociální služby, komunitní
sociální práci a vznik komunitních
center v území, programy
prevence a programy přispívající
k sociálnímu začleňování včetně
vzdělávání a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
především v oblasti Chrasti a
Hrochova Týnce
Problematika nezaměstnanosti je
v území pociťována jako
nejpalčivější problém, proto MAS
podporuje především projekty
zaměřené na zvyšování
uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce
rekvalifikace a další profesní
vzdělávání podporu spolupráce
lokálních partnerů na trhu práce
podporu flexibilních forem
zaměstnání, zahájení
podnikatelské činnosti, popř.
prostupné zaměstnávání apod.
MAS SKCH bude podporovat vznik
sociálních podniků, neboť
doposud se na území žádný
nenachází a MAS v této formě vidí
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sociálního začleňování ve
venkovských oblastech,
Podporovaná aktivita:
Sociální podnikání
2.3.1 Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech,
Podporovaná aktivita:
Prorodinná opatření

potenciál jak pro zvyšování
zaměstnanosti(viz analýza s.60),
tak pro sociální
začleňování(existence SVL)

-

Není relevantní vzhledem
k dosavadním informacím
z regionu, MAS SKCH bude
podporovat spíše OSVČ, nebo soc.
podnikání
Zdroj dat:vlastní zpracování

Soulad strategie MAS byl nalezen ve specifickém cíli 2.3.1 OPZ Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech v
podporovaných oblastech, resp. aktivitách SC OPZ :
-

-

-

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti
lokálního prostředí
Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání

Na tuto problematiku je zpracován programový rámec (PR) OPZ s opatřeními PR SCLLD,
který si klade za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel s ohledem na existenci dvou nově vzniklých
sociálně vyloučených lokalit, dle zájmu a potřeb místních (i drobných) zaměstnavatelů a v souladu
s prioritami relevantních aktérů v území.
Jedná se o:
-

1. Opatření OPZ: Sociální služby a sociální začleňování
2. Opatření OPZ: Zaměstnanost v území
3. Opatření OPZ: Sociální podnikání - prospěch pro všechny

Aktivity realizované v rámci programového rámce OPZ navazují na infrastrukturní projekty
realizované z programového rámce IROP, konkrétně na 2. Opatření IROP: Sociální inkluze-cesta
moderní komunity, 4. Opatření IROP: Sociální podnikání-zisk nejsou jen peníze a také 5: Opatření
IROP – Kvalitní vzdělávání – úspěšná budoucnost.
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V rámci programového rámce OPZ budou vybírány projekty dle pravidel výběru projektů
MAS SKCH pro dané kolo vyhlášené výzvy.
Preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci dané
vyhlášené výzvy. Principy pro určení preferenčních kritérií jsou uvedeny v jednotlivých Opatřeních
PR OPZ.

MAS SKCH nepředpokládá realizaci tzv. klíčových projektů OPZ v rámci SCLLD.
Priorizace navrhovaných opatření MAS SKCH:
1. Projekty zaměřené na terénní a sociální služby
2. Komunitní centra
3. Projekt spolupráce v území
4. Projekty zaměřené na prevenci kriminality
5. Projekty na podporu programů zaměřené na sociální začleňování
MAS SKCH disponuje projekty v zásobníku projektů, díky kterým je připravena na případné navýšení
alokace v OPZ. V případě navýšení alokace budou finančně posílena opatření zaměřená na podporu
terénních a sociálních služeb a další opatření, dle předjednané potřeby relevantních aktérů v území.
Tab. 76 – Programový rámec OPZ, 1. Opatření OPZ
Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický cíl
OPZ
Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

1. Opatření OPZ: Sociální služby a sociální začleňování
3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních
služeb, vytváření nových pracovních míst
Opatření: 3.2.3 Poradenství, prevence, podpora v oblastech ohrožených sociálním
vyloučením
3.2.5 Sociální služby a sociální začleňování včetně komunitní sociální práce
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity podporované v rámci opatření 3.2.3 a 3.2.5 SCLLD zlepší dostupnost sociálních
služeb a situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově, a dále k podpoře programů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím
znalosti lokálního prostředí.
Opatření má přímou vazbu na aktivity specifického cíle 2.3.1 OPZ:
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou,
podpora komunitní sociální práce
• Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s
využitím znalosti lokálního prostředí
• Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení
lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob a
také prostřednictvím specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách na území MAS s využitím znalosti lokálního prostředí. V rámci
tohoto opatření budou dále podporovány služby poskytované terénní a ambulantní
formou a také podpora komunitní sociální práce.
•

Popis cíle opatření
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Cíl opatření je plně v souladu s komplexní Analýzou problémů a potřeb (viz kapitola 2.3
Analýzy problémů a potřeb, str. 89), na základě které vyplynuly pro území uvedené
potřeby:
 Rozšíření opatření v oblasti sociálních služeb, posílení terénních a
pečovatelských služeb,
 Podpora způsobů sociálního začleňování
 Systematická a trvalá spolupráce sociálních a vzdělávacích služeb,
 Zajištění finančních zdrojů pro preventivní a motivační programy
 Podpora zajištění potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených v souvislosti s procesem sociálního začleňování
Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

1) Vazba na ostatní operační programy akčního plánu:
Projekty realizované z tohoto opatření jsou provázány s Integrovaným regionálním
operačním programem, konkrétně s aktivitami specifického cíle SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu zaměřených na podporu a rozvoj sociální
infrastruktury v oblasti sociálního začleňování (více viz vazba na 2. Opatření IROP).
•

Vazba na IROP:
o 2. Opatření IROP: Sociální inkluze-cesta moderní komunity - Aktivity
v rámci 2. Opatření IROP jsou zaměřeny na investiční část podpory, např.
stavební úpravy objektů, pořízení zařízení a jejich vybavení pro dostupnost
a kvalitní poskytování sociálních služeb. Aktivity 1. Opatření OPZ jsou
navazující neinvestiční aktivity podporující poskytování sociálních služeb a
dalších služeb v rámci sociálního začleňování (např. služby zaměřené na
prevenci sociálního vyloučení osob, služby poskytovaných terénní a
ambulantní formou), a to za účelem podpory sociálního začleňování,
zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce, snížením počtu osob sociálně
vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
o 5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání – úspěšná budoucnost Prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury (výstavba,
rekonstrukce, pořízení vybavení apod.) bude zajištěn rovný přístup
k poskytování kvalitní soc. službě a dalších služeb sociálního začleňování
v rámci 1. Opatření OPZ (např. aktivity zaměřené na spolupráci mezi soc.
službou, rodinou, školou (pedagogem) a dobrovolníky (dobrovolnickou
organizací) s využitím školního zázemí), a to za účelem podpory sociálního
začleňování, zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce, snížením počtu
osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a
chudobou.

•

Vazba na PRV: neutrální vazba

2) Vazba mezi opatřeními programového rámce:
• 2. Opatření OPZ: 2. Opatření OPZ zajistí podporu některých osob z cílových skupin
1. Opatření OPZ (osoby se zdravotním postižením, soc. vyloučené osoby,
dlouhodobě nezaměstnané osoby atd.), a to prostřednictvím aktivit vedoucích ke
zvyšování jejich uplatnitelnosti a lepšímu začleňování na trhu práce (vytváření
nových pracovních míst, flexibilní formy zaměstnání, apod.).
• 3. Opatření OPZ: Prostřednictvím 3. Opatření OPZ dojde jak k zaměstnávání, tak
sociálnímu začleňování osob sociálně vyloučených, zdravotně postižených či
dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím aktivit na podporu vytvoření nových
prac. míst, vzděláváním zaměstnanců, apod.
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Priorizace
navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

3) Vazba na ostatní opatření ve SCLLD MAS:
• 2.2.3 Prací a vzděláním proti sociálnímu vyloučení - Prostřednictvím opatření budou
podpořeny osoby ohrožené sociálním vyloučením aktivitami podporující
zaměstnanost, vznik poradenských a konzultačních center, apod.
• 3.2.2 Modernizace infrastruktury a služeb pro zdraví – Prostřednictvím opatření
bude podpořeno budování a modernizace infrastruktury pro ambulantní a návazné
služby nejen pro osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením (např. aktivity
na podporu spolupráce soc. a vzdělávacích služeb, terénní ambulance, vzdělávací a
osvětové programy).
• 3.2.6 Sociální inkluze, služby pro rodiny s dětmi – Opatření zajistí podporu sociálně
slabých skupin např. formou podpory nízkoprahových center, individuální péče o
děti apod.
Varianta a) Opatření bude financováno z alokované částky.
Předpokládána výše způsobilých výdajů na realizaci opatření PR OPZ: 4 900 000 Kč
Vyhlášení první výzvy je plánováno v 1. Q roku 2017, další výzvy pak budou vyhlašovány
dle potřeb. MAS předpokládá vyhlásit výzvy vždy v 1. Q daného roku. Aktuální
harmonogram výzev bude vždy zveřejněn na webových stránkách MAS. Právní akty
budou uzavírány max. do 7 měsíců od vyhlášení výzvy.
Na finanční alokaci plánované výzvy v harmonogramu je navázán finanční plán
s předpokládanou predikcí čerpání těchto finančních prostředků – viz příloha 5.1.1 a
5.1.2 strategie.
Plán výzev byl sestaven na základě diskuze v území, v rámci orgánů MAS a konzultací
s potenciálními žadateli a zejména s ohledem na podmínky čerpání fin. prostředků MAS.
Pořadové
číslo výzvy
MAS*
1/2017 OPZ

4/2018 OPZ

5/2018 OPZ

Popis možných
zaměření projektů

Stručný popis zaměření výzvy
Skupina aktivit A) Podpora
poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., s cílem sociálního
začlenění a prevence sociálního
vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených
Skupina aktivit B) Podpora
komunitní sociální práce a
komunitních center jako
prostředků sociálního
začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení
Skupina aktivit C) Další programy
a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb.

Finanční alokace
plánované výzvy –
CZV (celkem v Kč)

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

2 100 000

3/2017

1 400 000

2/2018

1 400 000

2/2018

* jedná se o indikativní pořadí plánovaných výzev MAS v rámci OPZ
Uvedený přehled aktivit odpovídá cílům opatření SCLLD 3.2.3 a 3.2.5, které byly
identifikovány pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
Konkrétní zaměření podporovaných aktivit bude vždy upřesněno ve výzvě MAS.
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Skupina aktivit A)
Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
•

•

•

•

•

•

•
•

Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího
násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového
typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností atd.)
Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené
skupiny; cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu
života)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u
nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další
rizika ohrožení vývoje dítěte)
Raná péče (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu;
služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby); služby poskytované rodinám s dítětem se specifickými
potřebami umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální začlenění a působí
preventivně proti jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou
díky podpoře služeb rané péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a
ekonomického života společnosti)
Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí); u této služby sociální prevence
bude podporována pouze terénní a ambulantní forma jejího poskytování
Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie)
Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová
forma jejího poskytování

Skupina aktivit B)
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
•

podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako
aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
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sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
Tyto aktivity mohou doplňovat, ale nebudou nahrazovat sociální služby.

Skupina aktivit C)
Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim
zákona č. 108/2006 Sb.
•
•

•

•

•

Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění
nebo k prevenci sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a
profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd.)
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové
poradenství atd.
Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného
pořádku včetně podpory osvěty v této oblasti (např. zavádění koordinovaného
přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání
s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby
15+ apod.)
Aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci
rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými)a sdílené péče (tj. kombinace
péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně
rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, vzdělávání a
poradenství pro osoby pečující atd.)
Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální
práce na svém území - podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit
jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití
specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu,
podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při
případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci apod.). Bude
podporován výkon sociální práce na obcích (typu I., II. i III.) včetně jeho
dostatečného personálního zajištění. Podporovány budou především preventivní
aktivity směřující k pozitivní změně v daném území obce, posilování vzájemných
vazeb a spolupráce mezi obyvateli, organizacemi a institucemi. Důraz by měl být
kladen především na znalost místního prostředí, dostupnosti a kapacit sociálních
služeb a vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sociálními pracovníky a dalšími
aktéry. Podporovány budou projekty zaměřené na participativní metody práce s
klienty (zapojování klientů do rozhodování) a s osobami/skupinami osob, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením, rozvoj síťování služeb, multidisciplinární
spolupráce atd.

Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity
místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování
sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj
specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.12
Vzhledem k tomu, že projekty v rámci této výzvy musí mít vždy přímý dopad na cílovou
skupinu osob (klientů), procesy koordinace a síťování nemohou být podporovány
samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob (klienty).
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V této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů
rozvoje sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování a
vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na procesy související s vytvářením
sítí sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. síť
sociálních služeb jako součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje).
V rámci aktivit zaměřených na podporu dalších programů a činností v oblasti sociálního
začleňování lze doplňkově podporovat také aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků
organizací, kteří vykonávající přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další
pracovníci v přímé práci, tj. (odborné) pracovní pozice hrazené z přímých nákladů s
cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami,
a to v maximálním rozsahu do 24 hodin za kalendářní rok.
Podporované cílové
skupiny

Typy příjemců
podpory

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
Nestátní neziskové organizace
Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, sociální družstvo)
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Absorpční kapacita
MAS

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního znění výzvy
ŘO.
Viz analytická část SCLLD kap. 2.1.6 Zdravotní a sociální služby, kap. 2.1.9 Podnikání,
výroba, zaměstnanost.
Na základě analýzy MAS vyplývá potřeba výrazné provázanosti služeb zaměstnanosti a
sociálních služeb, neboť na území v této oblasti neexistuje efektivní platforma
spolupráce. Nízká je nabídka komunitních, terénních a ambulantních, popř. pobytových
služeb poskytovaných v přirozeném prostředí osob, problematické je vnímání pacientů
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např. s duševním onemocněním ze strany veřejnosti. Relativně malou podporu mají
také např. rodinní příslušníci při dlouhodobé péči o tyto nemocné a velmi složitá situace
nastává při jejich snaze opětovně se zařadit do pracovního procesu. Z šetření MAS SKCH
v jednotlivých obcích vyplývá, že nejvíce obcí potřebuje formu sociální služby osobní
asistence. Sedm obcí se vyslovilo pro realizaci terénní práce, sociálně aktivizační služby
a protidluhové poradenství. Dále je zde patrná důležitost propojení sociálních služeb se
zaměstnaností v regionu.
V obci Chrast u Chrudimi se nachází několik domů, jejichž obyvatele lze považovat za
sociálně vyloučené. Dohromady v nich žije asi 50 lidí, téměř výhradně romského etnika.
V obci nesídlí žádný poskytovatel sociálních služeb pro sociálně vyloučené, dojíždějí sem
zástupci o.s. Šance pro Tebe (TP, SAS) a Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s. (OSP) z
Chrudimi. Romská komunita je výrazná i v Luži, funguje zde romský taneční soubor LOLY
RUŽA a jeho vedoucí má na spolupráci jak s městem, tak se sociálními službami zájem.
Do budoucna je plánováno zapojení romského pracovníka do odborného sociálního
poradenství. Na základě analýzy potřeb je na území MAS potřeba modernizace
infrastruktury mj. i pro preventivní služby, systematická a trvalá spolupráce sociálních a
vzdělávacích služeb, zajištění fin. zdrojů pro preventivní programy na vytvoření
platformy sociální a vzdělávací oblasti, potřeba rekvalifikace a dalšího vzdělávání.

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Na základě analýzy absorpční kapacity (viz kap. 2.1.6 Zdravotní a sociální služby, kap.
2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost) byli v území MAS zmapováni potenciální
příjemci:2 NNO, 2 poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí (1).
Strategie zdůvodňuje potřebu poskytování terénních programů, forem slaďování
rodinného a pracovního života, programů cílených na odstraňování diskriminace na
základě pohlaví, etnického původu, zdraví nebo věku včetně doprovodných
vzdělávacích aktivit především v souvislosti s řešením situace osob žijících v sociálně
vyloučených lokalitách v území.
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv
Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv
Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS. Níže jsou uvedeny
principy pro zaměření preferenčních kritérií.
1. Uplatňování integračních přístupů
2. Soulad se strategií CLLD MAS
3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (např. návaznost na další relevantní
aktivity realizované v území)

Výsledky

Odůvodnění cílových hodnot indikátorů je současně uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Cílové hodnoty byly stanoveny expertním odhadem na základě výsledků z mapování
reálných potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a také s
ohledem na výši alokace pro opatření.
6 70 10 Využívání podpořených služeb:
Východiskem pro stanovení cílové hodnoty indikátorů je předpoklad 5 anonymních
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klientů na jeden pracovní úvazek (MAS předpokládá v rámci celého opatření podpořit
vznik 6 prac. úvazků). Na území se nachází 2 sociálně vyloučené lokality, se kterými je již
systematicky pracováno, proto předpokládáme i využívání služeb osobami, které spadají
do cílové skupiny, ale u kterých není známa totožnost v potřebném rozsahu např. z
důvodu, že identifikace osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou),
nebo jejichž podpora nepřesáhla bagatelní podporu (min. 40 hodin).
6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj
účel:
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě absorpční kapacity území a s ohledem na
výši indikátoru 6 00 00. MAS předpokládá 10% úspěšnost z celkového počtu účastníků.
6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj
účel:
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě absorpční kapacity území a s ohledem na
výši indikátoru 6 00 00. MAS předpokládá 10% úspěšnost z celkového počtu účastníků.
6 70 01 Kapacita podpořených služeb:
Východiskem pro cílovou hodnotu indikátoru je předpoklad vytvořit 2 pracovní úvazky
v odborném sociálním poradenství (délka projektu je přepokládána na 3 roky, náklady
na jednoho zaměstnance při plném úvazku jsou odhadovány na 29 000 Kč/měs. včetně
odvodů) při průměrné kapacitě 2 klienti na jednoho pracovníka – vycházíme z údajů z
registru poskytovatelů soc. služeb http://iregistr.mpsv.cz/ a konzultace se zástupci
sociálních služeb na území MAS, a dále vznik 2 pracovních míst komunit. soc.
pracovníků (vzhledem k výskytu 2 SVL na území MAS, délka projektu je předpokládána
na 2 roky, náklady na jednoho zaměstnance při plném úvazku jsou odhadovány na
29 000 Kč/měs. včetně odvodů) s průměrnou kapacitou 8 klientů na jednoho
pracovníka.
6 00 00 Celkový počet účastníků:
S ohledem na celkovou alokaci přepokládáme podpořit celkem 43 osob. Východiskem
pro hodnotu indikátoru jsou zmiňované údaje v registru poskytovatelů soc. služeb (viz
zdůvodnění indikátoru 6 70 01), dále předpokládaný počet 2 asistentů prevence
kriminality (s odhadovanými náklady na jednoho asistenta ve výši cca 19 400 Kč/měs.
včetně odvodů při délce realizace projektu 3 roky, tj. hrubá měsíční mzda ve výši cca
14 000 Kč), 25 klientů v rámci sociální služby a 16 klientů komunitní soc. práce. Na
území MAS je plánováno vybudovat 6 KC v rámci IROP, MAS plánuje z OPZ podpořit
fungování 2 KC (viz indikátor 5 51 02) - tedy v průměru na jedno KC cca 8 klientů
(identifikovaných s podporou nad 40 hodin) komunitní sociální práce (MAS vychází ze
zkušeností z území, kde je v současné době pracováno s komunitou do 8 osob na
jednoho pracovníka) - Vycházíme z úvahy, že prostředky na fungování KC (1 400 000 Kč)
budou určeny prioritně na mzdy (viz indikátor 6 70 01), neboť taková pozice na území
MAS SKCH doposud chybí..
5 51 02 Počet podpořených komunitních center:
MAS předpokládá podpořit fungování 2 komunitních center formou 2 plných úvazků
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komunitních sociálních pracovníků.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru

Název indikátoru

Využívání
podpořených služeb
Bývalí účastníci
projektů v oblasti
6 73 15
sociálních služeb, u
nichž služba naplnila
svůj účel
Bývalí účastníci
projektů, u nichž
6 73 10
intervence formou
sociální práce
naplnila svůj účel
Indikátory výstupu
6 70 10

Kód
indikátoru
6 70 01
6 00 00
5 51 02

Název indikátoru
Kapacita
podpořených služeb
Celkový počet
účastníků
Počet podpořených
komunitních center

Výchozí
hodnota
(2013)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

osoby

0

30

-

osoby

0

6

-

osoby

0

6

-

Výchozí
hodnota
(2015)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

místa

0

20

-

osoby

0

43

-

zařízení

0

2

-

MJ

MJ

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 77 – Programový rámec OPZ, 2. Opatření OPZ
Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický cíl
OPZ
Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

2. Opatření OPZ: Zaměstnanost v území
2.2
Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, zvyšování
vzdělanostní struktury obyvatel a potřeb místních zaměstnavatelů
Opatření: 2.2.1 Spolupráce v území - faktor růstu zaměstnanosti
2.2.3 Prací a vzděláním proti sociálnímu vyloučení
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity podporované v rámci opatření SCLLD 2.2.1, a 2.2.3 přispějí ke zlepšení
spolupráce místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a ke zlepšování
podmínek podnikatelů jako potenciálních zaměstnavatelů v území.
Opatření má přímou vazbu na aktivity specifického cíle 2.3.1 OPZ:
• Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
• Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
• Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení
lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
Opatření SCLLD bude naplněno podporou spolupráce aktérů veřejného, neziskového a
soukromého sektoru na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů a dále podporou účasti zaměstnanců v dalším
profesním vzdělávání a rekvalifikací. Prostřednictvím opatření budou podporovány i
projekty zaměřené na přípravu a realizaci dalšího vzdělávání, podpora vzdělávání
venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a
poradenství pro získání zaměstnání (např. lokálně pořádané kurzy v řemeslných
dovednostech).
Cíl opatření je plně v souladu s komplexní Analýzou problémů a potřeb (viz kapitola 2.3
Analýzy problémů a potřeb, str. 89), na základě které vyplynuly pro území uvedené
potřeby:


Vytváření pracovních příležitostí v regionu, zvyšování kvality života obyvatel



Vytváření podmínek pro podnikání, podpora regionálních podniků, provozoven
a pěstitelů (nejen zemědělských)



Podpora rekvalifikace a dalšího vzdělávání



Podpora menších firem a příležitostí pro živnostenskou činnost



Spolupráce podnikatelů s obcemi



Rozvoj malého a středního podnikání vstupem nových investorů do regionu



Podpora rekvalifikace

1) Vazba na ostatní operační programy akčního plánu:
• Vazba na IROP:
o 5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost Prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury (výstavba,
rekonstrukce, pořízení vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí
žáků) bude zajištěn rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání s cílem zajistit
reálnou uplatnitelnost na trhu práce, odstranění bariér pro zapojení na
trhu práce osob z cílových skupin (např. rekonstrukce školní učebny či
jiných vzdělávacích prostor, které mohou využívat žadatelé 2. Opatření
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•

OPZ za účelem rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace osob
sociálně znevýhodněných, zdravotně postižených, apod.).
Vazba na PRV: neutrální vazba

2) Vazba mezi opatřeními programového rámce:
• 1. Opatření OPZ: Prostřednictvím 2. Opatření OPZ lze pomoci osobám sociálně
vyloučeným či jinak znevýhodněných začlenit se do společnosti díky jejich uplatnění
na trhu práce (např. podporou pracovního uplatnění osob se zdravotním
postižením).
• 3. Opatření OPZ: Prostřednictvím 3. Opatření OPZ dojde jak k zaměstnávání, tak
sociálnímu začleňování osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením, zdravotně postižených osob či dlouhodobě nezaměstnaných
prostřednictvím aktivit na podporu vytváření nových pracovních míst, vzděláváním
zaměstnanců apod. - budou tak podporovány některé cílové skupiny z 2. Opatření
OPZ.
3) Vazba na ostatní opatření ve SCLLD MAS:
• 2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů – Prostřednictvím opatření podpořit

zlepšování podmínek místních podnikatelů jako potenciálních
zaměstnavatelů v území, stabilizace pracovní síly v území vedoucí k řešení
lokální nezaměstnanosti (podpora rekvalifikace a dílčích kvalifikací, adaptabilita a
flexibilita pracovní síly)

•

Priorizace
navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

4.2.2 Podpora zaměstnanosti a podnikání – Prostřednictvím opatření realizovat

informační, vzdělávací aj. aktivity v oblasti rozvoje zaměstnanosti a
podnikání včetně poradenství pro získání zaměstnání a vytváření nových
pracovních míst, na podporu zajištění potřeb území (projekty spolupráce
mezi relevantními partnery na území, informační a vzdělávací akce)

Varianta a) Opatření bude financováno z alokované částky.
Předpokládána výše způsobilých výdajů na opatření PR OPZ: 3 600 000 Kč
MAS plánuje v rámci tohoto opatření vyhlásit celkem 2 výzvy. Vyhlášení první výzvy je
plánováno v 1. Q roku 2017, další výzva pak bude vyhlášena dle potřeb
. Aktuální harmonogram výzev bude vždy zveřejněn na webových stránkách MAS.
Právní akty budou uzavírány max. do 7 měsíců od vyhlášení výzvy. Na finanční alokaci
plánované výzvy v harmonogramu je navázán finanční plán s předpokládanou predikcí
čerpání těchto finančních prostředků – viz příloha 5.1.1 a 5.2.2 strategie.
Plán výzev byl sestaven na základě diskuze v území, v rámci orgánů MAS a konzultací
s potenciálními žadateli a zejména s ohledem na podmínky čerpání fin. prostředků MAS.
Pořadové
číslo výzvy
MAS*
2/2017 OPZ

Název, stručný popis zaměření
výzvy
Aktivity na podporu zvyšování
uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce,
rekvalifikace a další profesní
vzdělávání

Finanční alokace
plánované výzvy –
CZV (celkem v Kč)

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

1 000 000

3/2017
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6/2018 OPZ

Popis možných
zaměření projektů

Spolupráce v území - faktor růstu
zaměstnanosti (podpora
spolupráce lokálních partnerů na
trhu práce, rekvalifikace a další
profesní vzdělávání, podpora
vytváření nových pracovních míst
a zahájení podnikat. činnosti)

2 600 000

2/2018

* jedná se o indikativní pořadí plánovaných výzev MAS v rámci OPZ
Níže uvedené aktivity odpovídají cílům opatření SCLLD 2.2.1 a 2.2.3, které byly
identifikovány pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
•

•

•

•

•

•

•

Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce - Podpora projektů vzájemné
spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS
s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce, a to i s využitím
nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost; aktivita by měla mít
vždy konkrétní výstupy, spojené se zprostředkováním zaměstnání, tvorbou nových
či vyhrazených pracovních míst, nebo umístěním na uvolněná pracovní místa,
spojená např. s monitoringem lokálního trhu práce a s vytvořením a provozem
regionální burzy práce či job centra nebo s vytvořením a realizací systému
prostupného zaměstnávání.
Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - Aktivity zaměřené na zvýšení
orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a
programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů
osob pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného
zaměstnání; rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu
práce (jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills,
podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod.)
Rekvalifikace a další profesní vzdělávání - Podpora při získání nové kvalifikace, při
zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;
podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího
zaměstnavatele); budou podporovány i projekty zaměřené na realizaci dalšího
vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
Prostupné zaměstnávání - podpora projektů umožňující zejména osobám
dlouhodobě nezaměstnaným, ohroženým sociálním vyloučením a sociálně
vyloučeným za pomoci doprovodných opatření (podporované zaměstnávání,
komplexní práce s cílovou skupinou) postupné zapojování na trh práce, a to i s
využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Podpora zahájení podnikatelské činnosti - Budou podporovány aktivity před
zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, a to
především formou vzdělávání a poradenství (vč. diagnostiky). Podporovány budou
osoby, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se
ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které bylo již ukončeno.
Podpora flexibilních forem zaměstnání - vytváření podmínek pro uplatnění cílové
skupiny na trhu práce; bude podporováno vytváření nových pracovních míst na
zkrácený úvazek formou mzdových příspěvků a sdílení pracovního místa, rotace na
pracovním místě, práce na dálku apod.
Podpora vytváření nových pracovních míst - Tvorba pracovních míst pro
příslušníky cílových skupin. Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na
úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.
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•

Podpora umístění na uvolněná pracovní místa - Formou mzdových příspěvků bude
podporováno rovněž umisťování cílových skupin osob na ta pracovní místa, která
budou z různých příčin (např. z důvodu přirozených úbytků jako je odchod do
důchodu apod.) na trhu práce uvolňována

•

Realizace nových či inovativních nástrojů na podporu zaměstnanosti - v souladu a
aktuálními lokálními potřebami trhu práce

Konkrétní zaměření podporovaných aktivit bude vždy upřesněno ve výzvě MAS.
Podporované cílové
skupiny

•
•
•

•
•

•
•

•
Typy příjemců
podpory

•
•
•
•
•
•
•
•

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)
Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané
(tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby
mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň
ISCED 0 - 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z
národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)
Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, neaktivní osoby mladší 25 let,
osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS,
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj.
nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh
práce)
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Nestátní neziskové organizace
Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, sociální družstvo)
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Absorpční kapacita
MAS

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního znění výzvy
ŘO.
Viz analytická část SCLLD, kap. 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost.
Velkou míru nezaměstnanosti vykazují města Chrast a Hrochův Týnec a obce Horka a
Hroubovice. Zde je vysoká nezaměstnanost způsobena absencí větších zaměstnavatelů
a dále také početnou romskou komunitou, což se odráží i v procentech dlouhodobě
nezaměstnaných, které je poměrně vysoké. Vysoký počet nezaměstnaných tvoří také
nezaměstnané ženy v aktivním věku. Z šetření MAS SKCH v jednotlivých obcích vyplývá,
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že nejvíce obcí potřebuje vytvořit nová pracovní místa a zároveň jejich podporu pro
vznik. Na základě šetření MAS jsou jako rizikové skupiny vnímány osoby ohrožené
předlužovaností, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby sociálně
vyloučené, bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování, osoby
pečující o jiné závislé osoby, osoby vracející se z mateřské/rodičovské dovolené a osoby
znevýhodněné na trhu práce. Na základě provedené analýzy je nutné nadále
podporovat subjekty malého a středního podnikání, neboť jsou "hybnou silou" v
ekonomickém rozvoji území ve venkovských oblastech a na malých městech, kteří díky
své různorodosti vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, a tím zajišťují dynamiku trhu,
širší nabídku a poptávku.

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Na základě analýzy absorpční kapacity (viz kap. 2.1.9 Podnikání, výroba,
zaměstnanost) byli v území MAS zmapováni potenciální příjemci: 2 NNO, 1 MAS, 4
obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky
obcí (1), 1 OSVČ, 1 obchodní korporace, vzdělávací a poradenské instituce, školy a
školská zařízení.
Nejen s ohledem na sociálně vyloučené lokality a fakt, že je na území relativně nízká
kvalifikace pracovní síly (základní vzdělání) a osoby se zdravotním omezením, strategie
řeší potřeby relevantních cílových skupin hlavně v oblasti zaměstnanosti a podmínek
sociálního začleňování respektováním rovného přístupu, vede ke hledání nových
přístupů k zaměstnávání mužů i žen bez rozdílu (flexibilní prac. doba, sociální podnikání,
doprovodné vzdělávací aktivity apod.).
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv
Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS. Níže jsou uvedeny
principy pro zaměření preferenčních kritérií.
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Soulad se strategií CLLD MAS
4. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (např. návaznost na další relevantní
aktivity realizovaná v území)

Výsledky

Odůvodnění cílových hodnot indikátorů je současně uvedeno v příloze č. 5.1.3
Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Cílové hodnoty byly stanoveny expertním odhadem na základě výsledků z mapování
reálných potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v
neposlední řadě také s ohledem na výši indikativní alokace pro opatření.
Indikátor 5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce:
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00, kde je předpoklad vytvoření 3 pracovních míst v rámci aktivit na
podporu zahájení podnikatelské činnosti, vytváření nových pracovních míst, umístění na
uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních forem zaměstnání (viz zdůvodnění
indikátoru 6 00 00). V cílové hodnotě je zohledněno, že ne všechna plánovaná nová
pracovní místa budou podporovat flexibilní formy zaměstnání.
Indikátor 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti:
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě předpokládané cílové hodnoty
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indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že se budou vykazovat pouze
osoby, které získali potvrzení o kvalifikaci na základě formálního prověření znalostí do
jednoho měsíce po ukončení účasti, proto MAS předpokládá cca 10% úspěšnost.
Indikátor 6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ:
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni
účastníci, kteří získali zaměstnání nebo OSVČ do 4 týdnů po ukončení účasti v projektu
zaměstnání nebo OSVČ. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost
nalezení zaměstnání po úspěšném absolvování projektu.
Indikátor 6 28 00 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:
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni
účastníci, kteří hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ do jednoho měsíce po ukončení
své účasti v projektu. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost.
Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků:
S ohledem na výši přidělené alokace pro 2. Opatření OPZ byly orientační průměrné
náklady na jednoho účastníka v rámci aktivit na podporu Zvyšování uplatnitelnosti osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na
trhu práce a Rekvalifikace a další profesní vzdělávání stanoveny na 81 tis. Kč (dle
doporučení ŘO OPZ), což odpovídá počtu 12 účastníků. V rámci aktivit na podporu
zahájení podnikatelské činnosti, vytváření nových pracovních míst, umístění na
uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních forem zaměstnání, kde je počítáno
s vytvořením pracovních míst a dalšími aktivitami, byly orientační náklady stanoveny na
základě doporučení k obvyklým mzdám/platům pro OPZ dle předpokládaných
pracovních pozic (typu jeden projektový manažer, jeden odborný pracovník a jeden
administrativní pracovník) následně:
Na 1 administrativního pracovníka 744 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíční
mzdě 31 000,- vč. odvodů).
Na 1 odborného pracovníka 888 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíčně mzdě
37 000,- vč. odvodů).
Na 1 projektového manažera 968 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíční mzdě
40 000,- vč. odvodů).
MAS tedy plánuje podpořit:
• 12 účastníků v rámci aktivit na podporu Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce a Rekvalifikace a další profesní vzdělávání s orientačními průměrnými náklady
na jednoho účastníka na 81 tis. Kč (tedy cca 970 tis. Kč).
• 3 účastníky v rámci aktivit na podporu zahájení podnikatelské činnosti, vytváření
nových pracovních míst, umístění na uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních
forem zaměstnání, kde je počítáno s vytvořením pracovních míst a dalšími
aktivitami (tedy cca 2,6 mil. Kč).
Indikátor 5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce:
Hodnota indikátoru vychází z cílové hodnoty indikátoru 6 00 00, kde je předpoklad
vytvoření 3 pracovních míst (viz zdůvodnění indikátoru 6 00 00). Prioritou území MAS je
upřednostňovat flexibilní formy zaměstnání a podporovat osoby sociálně znevýhodněné
i osoby znevýhodněné na trhu práce. Vzhledem k existenci sociálně vyloučené lokality
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na území MAS je předpokládáno, že flexibilní formy zaměstnání budou podporovat
minimálně 2 zaměstnavatelé v území.
MAS bude upřednostňovat flexibilní formy zaměstnání ve výzvě, tak aby zajistila
provázanost s analytickou částí strategie (zaměstnanost žen po návratu z MD apod.)
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru
5 01 30
6 26 00
6 27 00

6 28 00

Název indikátoru
Počet osob pracujících v
rámci flexibilních forem
práce
Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti
Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
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:

Výchozí
hodnota
(2013)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

osoby

0

2

-

osoby

0

1

-

osoby

0

1

-

osoby

0

1

-

Výchozí
hodnota
(2015)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

MJ

Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
6 00 00
5 01 05

Název indikátoru

MJ

Celkový počet účastníků
Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují flexibilní
formy práce

osoby

0

15

-

podniky

0

2

-

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 78 – Programový rámec OPZ, 3. Opatření OPZ
Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický
cíl OPZ
Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Popis cíle opatření

3. Opatření OPZ: Sociální podnikání – prospěch pro všechny
3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického), posilovat rozvoj terénních
služeb, vytváření nových pracovních míst
Opatření: 3.2.7 Sociální podnik
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity podporované v rámci opatření přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti a
lepšího využití ekonomického potenciálu venkova.
Opatření má přímou vazbu na aktivity specifického cíle 2.3.1 OPZ:
• Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
Novou alternativu pro území MAS představuje podpora a vytváření podmínek pro vznik a
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rozvoj sociálních podniků, které přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti a zlepšení
situace vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.
Cíl opatření je plně v souladu s komplexní Analýzou problémů a potřeb (viz kapitola 2.3
Analýzy problémů a potřeb, str. 89), na základě které vyplynuly pro území uvedené
potřeby:

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Podpora sociálního podnikání

 Tvorba sociálních podniků
1) Vazba na ostatní operační programy akčního plánu:
Projekty realizované z tohoto opatření jsou provázány s Integrovaným regionálním
operačním programem, konkrétně s aktivitami v rámci specifického cíle 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu zaměřenými na podporu a rozvoj sociální
oblasti (vice viz Vazba na 4. Opatření IROP).
• Vazba na IROP:
o 4. Opatření IROP - Sociální podnikání-zisk nejsou jen peníze –
prostřednictvím opatření budou aktivity směrovány na investice
(zejména na rozšiřování a inovace zázemí sociálních podniků)
podporující orientaci sociálních podniků na lokální potřeby a zdroje. 3.
Opatření OPZ je zaměřeno na podporu návazných neinvestičních
aktivit jako je vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených
sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpořit vznik nových
podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání.
•

Vazba na PRV: neutrální vazba

2) Vazba mezi opatřeními programového rámce:
• 1. Opatření OPZ: Podporou 3. Opatření OPZ dojde k sociálnímu začleňování osob
sociálně vyloučených, zdravotně postižených či dlouhodobě nezaměstnaných
prostřednictvím aktivit 3. Opatření (tj. např. podpora vytváření nových prac. míst)
•

2. Opatření OPZ: Aktivity v rámci 2. Opatření OPZ mohou zajistit nová pracovní
místa, vzdělávání či rekvalifikaci osobám z cílových skupin 3. Opatření, tedy osobám
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám sociálně vyloučeným či osobám
ohrožených sociálním vyloučením, osobám po výkonu trestu apod.

3) Vazba na ostatní opatření ve SCLLD MAS:
• 2.5.3 Sociální podnikání – prostřednictvím opatření bude podpořen vznik sociálních
podniků a rozvoje podnikatelských aktivit zejména výstavbou, rekonstrukcí,
stavebních úprav a také nákupem zařízení pro specifické potřeby cílových skupin.
Vznikne zázemí pro poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního
začleňování a místního rozvoje jakož i podpora nových forem zaměstnávání
znevýhodněných osob.
•

2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů – realizací opatření bude podpořeno
zlepšování podmínek místních podnikatelů jako potenciálních zaměstnavatelů
v území (podpora rekvalifikací, adaptabilita a flexibilita pracovní síly apod.)

•

2.5.1 Analýza možností regionů – podporou opatření budou podpořeny analýzy
podnikatelských možností také v oblasti sociálního podnikání např. ve spolupráci
s univerzitami, apod.
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Priorizace
navrhovaných
opatření
Časový
harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční
plán

Varianta a) Opatření bude financováno z alokované částky.
Předpokládána výše způsobilých výdajů na opatření PR OPZ: 1 700 000 Kč
MAS plánuje v rámci tohoto opatření vyhlásit celkem 1 výzvu v 1. Q 2017 . Právní akty
budou uzavírány max. do 7 měsíců od vyhlášení výzvy. Na finanční alokaci plánované
výzvy v harmonogramu je navázán finanční plán s předpokládanou predikcí čerpání
těchto finančních prostředků – viz příloha 5.1.1 a 5.1.2 strategie.
Plán výzev byl sestaven na základě diskuze v území, v rámci orgánů MAS a konzultací
s potenciálními žadateli a zejména s ohledem na podmínky čerpání fin. prostředků MAS.
Pořadové
číslo výzvy
MAS*
3/2016 OPZ

Popis možných
zaměření projektů

Název, stručný popis zaměření
výzvy
Sociální podnik

Finanční alokace
plánované výzvy –
CZV (celkem v Kč)
1 700 000

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)
3/2017

* jedná se o indikativní pořadí plánovaných výzev MAS v rámci OPZ
Níže uvedené aktivity odpovídají cílům opatření SCLLD 2.2.1 a 2.2.3, které byly
identifikovány pro území MAS jako potřebné s ohledem na provedenou analýzu MAS.
Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:
•

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - integrační sociální podnik (Příjemce musí naplňovat současně
principy a charakteristiky sociálního podnikání – veřejně prospěšný cíl, sociální
prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch)

•

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - environmentální sociální podnik
-

Podporované cílové
skupiny

Typy příjemců
podpory

vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu,
marketing sociálního podniku,
provozování sociálního podnikání.

Konkrétní zaměření podporovaných aktivit bude vždy upřesněno ve výzvě MAS.
• Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle
než 1 rok)
• Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na
ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)
• Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
• Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to
do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu)
• Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)
•

Nestátní neziskové organizace:
o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech
o ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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o
o
o

církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a
náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní,
vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní
činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou
hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují
výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v době podání min. po dobu 12 měsíců
evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace.
•

•

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního znění výzvy
ŘO.
Viz analytická část SCLLD - kap. 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost.
Z šetření MAS SKCH v jednotlivých obcích vyplývá, že nejvíce obcí potřebuje vytvořit
nová pracovní místa a zároveň jejich podporu pro vznik. Na základě šetření MAS jsou
jako rizikové skupiny vnímány osoby ohrožené předlužovaností, osoby dlouhodobě či
opakovaně nezaměstnané, osoby sociálně vyloučené, bezdomovce a osoby žijící v
nevyhovujícím či nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby vracející
se z mateřské/rodičovské dovolené a osoby znevýhodněné na trhu práce. S ohledem na
nárůst počtu nezaměstnaných (mladých, žen, osob se základním vzděláním) a současně
tak umožnit sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením
vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, je podpora sociálního podnikání na
území MAS potřebná.
Na základě analýzy absorpční kapacity (viz kap. 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost)
byli v území MAS zmapováni potenciální příjemci: 1 obchodní korporace, 1 OSVČ.
Snaha vytvářet pracovní příležitosti včetně doprovodných vzdělávacích aktivit především
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se odráží ve strategii podporou rozvoje
sociálního podnikání, které dosud v území chybí. Principy rovných příležitostí,
nediskriminace a rovnosti mužů a žen budou součástí zakládacích dokumentů.
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv
Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS. Níže jsou uvedeny
principy pro zaměření preferenčních kritérií.
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH
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Výsledky

2. Uplatňování integračních přístupů
3. Soulad se strategií CLLD MAS
4. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (např. návaznost na další relevantní aktivity
realizované v území)
Odůvodnění cílových hodnot indikátorů je současně uvedeno v příloze č. 5.1.3 Indikátory
podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD.
Cílové hodnoty indikátorů byly stanoveny expertním odhadem na základě výsledků z
mapování reálných potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů
a v neposlední řadě také s ohledem na výši indikativní alokace pro opatření.
1 02 11 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení
podpory:
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na indikátor 1 02 13, kdy MAS
předpokládá podpořit vznik jednoho sociálního podniku, který bude nadále vykonávat
svůj společensky prospěšný účel i po ukončení podpory.
Indikátor 6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ:
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni
účastníci, kteří získali zaměstnání nebo OSVČ do 4 týdnů po ukončení účasti v projektu
zaměstnání nebo OSVČ. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost
nalezení zaměstnání po úspěšném absolvování projektu.
Indikátor 6 28 00 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:
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni
účastníci, kteří hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují
si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ do jednoho měsíce po ukončení své
účasti v projektu. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost.
1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře:
Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na přidělenou alokaci. MAS předpokládá
podpořit vznik jednoho sociálního podniku primárně formou mzdových výdajů, neboť na
území MAS neexistuje dosud žádný oficiální sociální podnik.
6 00 00 Celkový počet účastníků:
Východiskem pro stanovení cílové hodnoty je předpoklad vzniku 2 pracovních míst pro
zaměstnání osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce při délce realizace projektu 2
roky. Náklady na jedno pracovní místo jsou odhadovány na 850 000 Kč při 0,5 úvazku vč.
odvodů.
Indikátory výsledku
Kód
indikátoru

1 02 11

Název indikátoru

MJ

Počet sociálních
podniků vzniklých
díky podpoře, které
fungují i po ukončení

organizace

Výchozí
hodnota
(2013)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

0

1

-
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podpory

6 27 00

6 28 00

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Znevýhodnění
účastníci, kteří po
ukončení své účasti
hledají zaměstnání,
jsou v procesu
vzdělávání/ odborné
přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i
OSVČ:

osoby

0

1

-

osoby

0

1

-

Výchozí
hodnota
(2015)

Cílová
hodnota
(2023)

Milník
(2018)

organizace

0

1

-

osoby

0

2

-

Indikátory výstupu
Kód
indikátoru
1 02 13
6 00 00

Název indikátoru
Počet sociálních
podniků vzniklých
díky podpoře
Celkový počet
účastníků

MJ

Zdroj dat:vlastní zpracování
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3.4.3 Programový rámec Program rozvoje venkova
SCLLD MAS SKCH bude v Programu rozvoje venkova implementována v rámci opatření
PRV M19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní
rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č.1303/2013).
Tab. 79 – Alokace PRV
12 628 000,- Kč

Celková alokace pro projekty realizované z PR PRV:

602 500,- Kč

Projekty spolupráce

Zdroj dat:vlastní zpracování

Dle metodického dokumentu "Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do
Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje" upravujícího podmínky pro tvorbu Fichí, které tvoří programový rámec PRV v
SCLLD MAS SKCH, byly vytvořeny Fiche programového rámce.
Fiche je stručný popis aktivit navržených MAS na základě Pravidel pro operaci 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a
pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (operace 19.3.1).
Uvedený přehled zobrazuje vazbu příslušného článku Nařízení PRV na Fiché PR SCLLD
včetně zdůvodnění.
Tab. 80 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Články Nařízení PRV

Fiché SCLLD

Článek 14 Předávání znalostí a informační
akce

-

Článek 17, odstavec 1, písmeno a)
Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1, písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

1. Fiche: Prosperující
venkov - rozvoj
zemědělských podniků

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
zemědělských produktů

Zdůvodnění
MAS SKCH po dohodě s aktéry z území
nebude realizovat projekty tohoto typu.
MAS SKCH bude po dohodě s aktéry z území
podporovat investice do zemědělských
staveb a technologií a pořízení mobilních
strojů.
O aktivity typu pořízení peletovacích zařízení
není prokazatelný zájem.
MAS SKCH bude po dohodě s aktéry v území
podporovat uvedenou oblast

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Lesnická infrastruktura

-

Vzhledem k absorpční kapacitě a přidělené
finanční alokaci MAS SKCH není relevantní.

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Zemědělská infrastruktura

-

Vzhledem k absorpční kapacitě a přidělené
finanční alokaci MAS SKCH není oblast
relevantní.

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Pozemkové úpravy

-

Vzhledem k žadateli a velikosti alokace v
území nebyl identifikován zájemce pro
uvedenou oblast.
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Články Nařízení PRV

Fiché SCLLD

Zdůvodnění

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

3. Fiche: Spokojený zákazník
- rozvoj regionálního
podnikání

Na území působí subjekty pro financování
z této operace PRV, jedná se o atraktivní
novinku v území

Článek 24, odstavec 1, písmeno a)
Zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích

-

Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV řeší uvedenou oblast z jiných
zdrojů.

Článek 25 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

-

Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV řeší uvedenou oblast z jiných
zdrojů.

-

Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV (i s ohledem na velikost
dotčeného území) řeší uvedenou oblast z
jiných zdrojů

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

-

MAS SKCH po dohodě s aktéry z území
nebude realizovat projekty tohoto typu ((i
s ohledem na velikost dotčeného území).

Článek 35, odstavec 2, písmeno c) Sdílení
zařízení a zdrojů

-

Na základě výsledků zjišťování absorpční
kapacity území nebude tato operace
podporována prostřednictvím SCLLD.

Článek 35, odstavec 2, písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

4. Fiche: Spoluprací k zisku konkurenceschopné místní
trhy

Vzhledem k charakteru relevantních aktivit
v území a plánované spolupráci nových
subjektů bude MAS SKCH dotčené projekty
podporovat

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH

MAS SKCH plánuje zapojení min. do 2
projektů spolupráce
Zdroj dat:vlastní zpracování

V rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje byly definovány následující Fiche programového rámce PRV:
Tab. 81 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Název Fiche

Článek Nařízení PRV

1. Fiche: Prosperující venkov rozvoj zemědělských podniků

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

2. Fiche: Cestou kvality - zpracování
regionálních zemědělských
produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora
investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi

3. Fiche: Spokojený zákazník rozvoj regionálního podnikání
4. Fiche: Spoluprací k zisku konkurenceschopné místní trhy

Vazba na opatření v
SCLLD
1.1.3 Investice do
zemědělských podniků
1.1.2. Rozvoj zpracování
zemědělských produktů
1.1.5 Podpora
nezemědělských činností
2.6.1 Zvyšování
regionální soudržnosti
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účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

Zdroj dat:vlastní zpracování

V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny byla vytvořena
Fiche programového rámce PRV zaměřena na činnosti spolupráce MAS SKCH:
Tab. 82 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Název Fiche

Článek Nařízení PRV

5. Fiche: Projekty spolupráce MAS
SKCH

Článek 44, činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

Vazba na opatření v
SCLLD
4.2.1 Kapacity, síťování,
odbornost
Zdroj dat:vlastní zpracování

Preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedena až v rámci dané vyhlášené
výzvy. Principy pro určení preferenčních kritérií jsou uvedeny v jednotlivých Fichí PR PRV.
Tab. 83 – Programový rámec PRV, 1. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

1. Fiche: Prosperující venkov - rozvoj zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Hlavním cílem Fiche je podpora na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke
snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných
produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k
novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova
zásadní pro další činnost.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně 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.
Strategický cíl: Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.3 Investice do zemědělských podniků
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.2 Rozvoj zpracování zemědělských produktů
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě.
Způsobilé výdaje:
• investice do zemědělských staveb
• investice do technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci
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•

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (např.
traktor)
• 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
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících objektů
a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

počet

0

Měrná
jednotka

Výchozí
stav (rok)

FTE

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

2

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

0

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 84 – Programový rámec PRV, 2. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

2. Fiche: Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Hlavním cílem Fiche je podpora zaměřena na zvýšení efektivity výroby a
celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh,
umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití
moderních technologií.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně Priority 3 Podpora organizace
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
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Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím
programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou
místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a
mezioborových organizací.
Strategický cíl: 1. Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.2. Rozvoj zpracování zemědělských produktů
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje:
• 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
souvisejících s dohledatelností produktů)
• investice souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
• investice související s uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh (včetně investic do marketingu)
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu.
V rámci této Fiche 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
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících
objektů a zařízení
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5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)
Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

počet

0

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

FTE

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

0

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 85 – Programový rámec PRV, 3. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

3. Fiche: Spokojený zákazník - rozvoj regionálního podnikání
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Hlavním cílem Fiche je podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských
činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a posílení
ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech podporou vybraných
ekonomických činností.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně Priority 6 Podpora sociálního začleňování,
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a
pracovních míst.
Strategický cíl: Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.5 Podpora nezemědělských činností
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE).
V rámci opatření bude podpora směřovat např. do staveb, technologií apod.
Podporované činnosti 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)
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•

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

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 oddílů 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 (Balicí
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.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Doložení průzkumu trhu (zájem o uvedený produkt, činnost, službu, apod.)
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících objektů
a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

7

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

2
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Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 86 – Programový rámec PRV, 4. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

4. Fiche: Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy
Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Hlavním cílem Fiche je podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou
subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a
místních trhů. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně Priority 3 Podpora organizace potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní
oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním
do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových
organizací, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh,
jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Strategický cíl: Nastavit příznivé podmínky pro tvorbu nových pracovních míst a
zajistit ekonomicky udržitelný rozvoj území
Specifický cíl: 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v oblasti cestovního ruchu), i
ochranu kulturního i přírodního dědictví
Opatření: 2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.2 Rozvoj zpracování zemědělských produktů
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci
KDŘ nebo místního trhu.
Způsobilé výdaje:
• společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem
• stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku sloužícího pro účely projektu
• náklady na pořízení počítačového softwaru související s projektem
• náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se
vznikem nebo rozvojem krátkého dodavatelského řetězce nebo místního
trhu
• tvorba studií a podnikatelského plánu v souvislosti s projektem
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů
splňujících definici místního trhu 1.
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat

1Místním

trhem se rozumí území, ve kterém dochází k produkci hlavních surovin použitých při výrobě, zpracování a prodeji konečnému
spotřebiteli. Toto území je vymezeno okruhem 50 km, v němž se nachází zemědělský podnik, z něhož produkt (hlavní suroviny použité při
výrobě) pochází.
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Výše způsobilých výdajů

podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat
o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní
neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce
nebo svazky obcí.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících objektů
a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců
Počet podpořených
kooperačních činností

počet
počet

93102

Cílový stav

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

0

1

2

2

Indikátory výsledku – indikátor není stanoven
Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 87 – Programový rámec PRV, 5. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

5. Fiche: Projekty spolupráce MAS SKCH – rozvoj regionu
Článek 44, činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Fiche je zaměřena na realizaci měkkých akcí (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřených na témata, která jsou řešena ve strategii MAS SKCH.
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu
by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s
jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje
realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Strategický cíl: Zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zvýšit informovanost na území
MAS SKCH, posilovat postavení MAS SKCH
Specifický cíl: 4.2 Posilovat sociální soudržnost regionu, tvorba systému propagace
aktivit na území MAS SKCH (informovanost a dostupnost)
Opatření: 4.2.1 Kapacity, síťování, odbornost
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata MAS SKCH:
• např. propagace současných aktivit v území v oblasti přírodní, kulturní a
společenské (upřesnění viz kap. 2.1.13, str. 78; Zvyšování spolupráce
vzdělávacích institucí v území - kap. 3.1.5, str. 26; Aktivizace území – kap.
3.1.5, str. 31; Kapacity, síťování, odbornost, Podpora zaměstnanosti a
podnikání – kap. 3.1.5, str. 32)
• např. propagace přínosů projektu spolupráce jako zlepšení cesty
komunikace v území a upevnění pozice MAS
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Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat
pouze následující výdaje:
•
•
•

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení
značení místních výrobků a služeb,
investice související se vzdělávacími aktivitami,
investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s
tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány
pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na
účel samy MAS.
Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z
PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území,
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Indikátory výstupu
Číslo indikátoru
92501

Nejsou relevantní
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Celkové veřejné výdaje
(O.1)

EUR

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav
22 276

Indikátory výsledku – indikátor není stanoven
Zdroj dat:vlastní zpracování
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Sociální podnikání-zisk
nejsou jen peníze

Podpora zemědělských podniků v regionu

Podpora konkurenceschopnosti ve zpracování
regionálních zemědělských produktů
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Podpora nezemědělských
činností regionálních
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místní trhy
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Občanská vybavenost
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Kvalitní vzdělávání úspěšná budoucnost

Sociální podnik-prospěch
pro všechny
Podpora
konkurenceschopnosti ve
zpracování regionálních
zemědělských produktů
Podpora zemědělských
podniků v regionu

Občanská vybavenost

++

Konkurenceschopné místní trhy

++

Podpora nezemědělských činností
regionálních zemědělských podnikatelů

+

Sociální podnik-prospěch pro všechny

+++

Zaměstnanost v území

+

Sociální služby a sociální začleňování

+

Kvalitní vzdělávání -úspěšná budoucnost

Sociální podnikání-zisk nejsou jen peníze

Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionupodmínka rozvoje
Sociální inkluze-cesta
moderní komunity

Sociální inkluze-cesta moderní komunity

Bezpečnost, odolnost a připravenost regionupodmínka rozvoje

3.4.4 Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Uvedená tabulka znázorňuje integrovaný přístup napříč programovými rámci v SCLLD MAS
SKCH.
Tab. 88 – Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci

++
++

Zdroj dat:vlastní zpracování

+ bez zásadního spojení

++ integrační vazba

+++ silná integrační vazba
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3.5 Vazba na horizontální témata
Horizontální témata definovaná Evropskou komisí průřezově zasahují do všech oblastí
socioekonomického rozvoje a jsou chápána jako jeden z cílů strategie MAS SKCH.
Při přípravě koncepce strategie rozvoje území byl kladen důraz na jasně definovanou
provázanost s horizontálními tématy EU tak, že ve všech navržených cílech a opatřeních jsou
respektovány myšlenky udržitelného rozvoje a rovných příležitostí, zákazu diskriminace, rovnosti
mezi muži a ženami.
Rovnosti mezi muži a ženami
Nejen s ohledem na sociálně vyloučené lokality a fakt, že je na území relativně nízká
kvalifikace pracovní síly (základní vzdělání) a osoby se zdravotním omezením, strategie řeší potřeby
relevantních cílových skupin hlavně v oblasti zaměstnanosti a podmínek sociálního začleňování.
Identifikovaná potřeba věnovat pozornost ženám ve středním věku a při návratu z mateřské dovolené
do pracovního procesu nebrání k respektování rovného přístupu, naopak vede ke hledání nových
přístupů k zaměstnávání mužů i žen( flexibilní prac. doba, sociální podnikání apod.)
Nediskriminace
Mas SKCH důsledně respektuje rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický
původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, a především ve
vztahu k identifikaci dvou nových sociálně vyloučených lokalit významně podporuje zaměření na
potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, popř. sociálně vyloučené. Jako velmi významný
problém území vnímá otázku zaměstnanosti, proto klade důraz na prosazování rovných příležitostí a
nediskriminace již od předškolní výchovy přes další vzdělávání a rekvalifikace po celoživotní možnost
rovného začlenění v jakékoli oblasti života.
V žádném případě nebudou podporovány projekty, které by mohly zvýhodnit jakoukoli
skupinu žadatelů
Udržitelný rozvoj
Území MAS SKCH se prezentuje jako region zdraví psychického, fyzického i sociálního,
proto strategie klade důraz na pozitivní dopad na životní prostředí, ať už se jedná o využití šetrných
technologií, systematický přístup ke zlepšení připravenosti regionu a prevence rizik spojených
s klimatickou změnou, ekologické a efektivní zdroje vytápění, recyklace materiálů apod., bez ohledu
na fakt, zda jsou podporované oblasti strategie MAS SKCH prioritně orientovány na životní prostředí.
Mimo to, že implementace strategie bude mít pozitivní vliv na výše uvedená témata, jsou také
relevantně respektována v rámci preferenčních kritérií při výběru projektů. MAS SKCH dosáhne
respektování udržitelného rozvoje ve všech oblastech strategie.

V případě PRV se budou posuzovat specifická témata programu:
Klima – v návaznosti na předcházení rizikům souvisejícím s klimatickou změnou (i v souladu
s projektem resilience apod.) hlavně v oblasti zemědělské činnosti, ale i dopadu dalších činností bude
povinnost zajistit naplňování uvedeného cíle
Inovace – především v souvislosti uplatněním moderních přístupů a aplikace aktuálních znalostí jak
z praxe, tak z výzkumu je dodržování uvedeného cíle potřebným faktorem pro další rozvoj území.
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Životní prostředí – MAS SKCH zabezpečí dodržení environmentálního přístupu, jak vyplývá i
z opatření v její CLLD.
Tab. 89 – Vazby na horizontální témata
Rovnost žen a mužů

Podpora
rovných příležitostí a
nediskriminace

Udržitelný rozvoj

1. Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti jako atraktivní formu rozvoje života na
venkově
1.1.1 Mimoprodukční
neutrální
neutrální
pozitivní
funkce zemědělství
1.1.2 Rozvoj zpracování
neutrální
neutrální
pozitivní
zemědělských produktů
1.1.3 Investice do
neutrální
neutrální
pozitivní
zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti neutrální
neutrální
pozitivní
a spolupráce s ostatními
sektory
1.1.5 Podpora
pozitivní
pozitivní
pozitivní
nezemědělských činností
1.2 Snížit ekologickou zátěž území
1.2.1 Integrovaný přístup neutrální
neutrální
pozitivní
1.2.2. Odborné
neutrální
neutrální
pozitivní
poradenství
1.3 Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám
1.3.1. Protipovodňová
neutrální
neutrální
pozitivní
opatření
1.3.2. Modernizace
neutrální
neutrální
pozitivní
vodohospodářství
1.3.3. Obnova území po
neutrální
neutrální
pozitivní
kalamitách a jejich
prevence
1.4 Efektivně využívat zemědělské půdy a lesů
1.4.1. Ochrana krajiny,
neutrální
neutrální
pozitivní
šetrné využití půdy
1.4.2 Informovanost v
neutrální
neutrální
pozitivní
zemědělství
1.5 Zvýšit kvalitu života a udržitelné využívání zdrojů v regionech
1.5.1 Celoživotní
neutrální
neutrální
pozitivní
environmentální přístup
1.5.2 Efektivně, účelně,
neutrální
neutrální
pozitivní
soběstačně
2. Nastavit příznivé podmínky pro tvorbu nových pracovních míst a zajistit ekonomicky udržitelný rozvoj
území
2.1 Rozvoj a zvyšování kvality služeb
2.1.1 Informace,
neutrální
pozitivní
neutrální
propagace
2.1.2 Nové, kvalitní
neutrální
neutrální
neutrální
služby
2.1.3 Aktivní odpočinek
pozitivní
neutrální
neutrální
2.1.4 Podnikání, záměry a pozitivní
pozitivní
neutrální
podpora
2.2 Umožnit růst zaměstnanosti
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2.2.1 Spolupráce v území
pozitivní
pozitivní
pozitivní
2.2.2 Zlepšování
pozitivní
pozitivní
neutrální
podmínek podnikatelů
2.2.3 Prací a vzděláním
pozitivní
pozitivní
neutrální
proti sociálnímu
vyloučení
2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu
2.3.1 Občanská
neutrální
neutrální
neutrální
vybavenost
2.3.2 Bezpečnost
neutrální
neutrální
neutrální
2.3.3 Připravenost
neutrální
neutrální
pozitivní
regionu
2.4 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání
2.4.1 Cyklodoprava
neutrální
neutrální
neutrální
2.4.2 Bezpečnost
neutrální
neutrální
neutrální
v dopravě
2.4.3 Dopravní obslužnost neutrální
pozitivní
neutrální
a specifické skupiny v
dopravě
2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních a integračních sociálních podniků
2.5.1 Analýza možností
neutrální
neutrální
neutrální
2.5.2 Podnikání v
neutrální
pozitivní
pozitivní
zemědělství
2.5.3 Sociální podnikání
neutrální
pozitivní
neutrální
2.5.4 Sociální bydlení
neutrální
pozitivní
neutrální
2.6 Podněcovat rozvoj služeb i ochranu kulturního a přírodního dědictví
2.6.1 Tradiční produkty
neutrální
neutrální
neutrální
2.6.2 Památky a přírodní
neutrální
neutrální
pozitivní
zajímavosti
3. Zajistit dostatečné a rozmanité podmínky pro zkvalitňování lidského potenciálu
3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání
3.1.1 Celoživotní,
pozitivní
pozitivní
pozitivní
zájmové a neformální
vzdělávání
3.1.2 Kvalita, dostupnost, neutrální
pozitivní
pozitivní
nové trendy ve
vzdělávání
3.1.3 Předškolní zařízení,
pozitivní
pozitivní
pozitivní
péče o děti do 5 let
3.1.4 Zvyšování
neutrální
neutrální
pozitivní
spolupráce vzdělávacích
institucí v území
3.1.5 Sociální inkluze,
pozitivní
pozitivní
neutrální
sociální, návazné apod.
služby pro rodiny s dětmi
3.2 Budovat region
zdraví
3.2.1 Infrastruktura pro
neutrální
pozitivní
neutrální
sociální služby
3.2.2 Modernizace
neutrální
neutrální
neutrální
infrastruktury a služeb
pro zdraví
3.2.3 Poradenství,
neutrální
pozitivní
pozitivní
prevence, podpora
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3.2.4 Duševní zdraví

neutrální
Rovnost žen a mužů

3.2.5 Sociální služby a
sociální začleňování
včetně komunitní sociální
práce

neutrální

pozitivní
Podpora
rovných příležitostí a
nediskriminace
pozitivní

neutrální
Udržitelný rozvoj
pozitivní

3.2.6 Sociální podnik
neutrální
pozitivní
pozitivní
3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora činnosti NNO
3.3.1 Společně,
neutrální
neutrální
neutrální
profesionálně, originálně
3.3.2 Stabilizace a
neutrální
pozitivní
neutrální
profesionalizace činnosti
NNO
4. Zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zvýšit informovanost na území MAS SKCH, posilovat postavení MAS
SKCH
4.1 Identifikovat problémy regionu a ověřit nastavení pravidel a způsobu komunikace v rámci MAS SKCH
4.1.1 Aktivizace území
neutrální
pozitivní
pozitivní
4.1.2 Budování
neutrální
neutrální
neutrální
partnerství
4.2 Posilování sociální soudržnosti regionu, systém propagace aktivit na území
4.2.1 Kapacity, síťování,
neutrální
neutrální
neutrální
odbornost
4.2.2 Podpora
neutrální
pozitivní
neutrální
zaměstnanosti a
podnikání
4.2.3 E-government
neutrální
neutrální
neutrální

Zdroj dat:vlastní zpracování
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