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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie Místní akční skupiny Svitava z. s.

Kód obce

Název obce

NUTS 4/LAU 1
(okres)
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy

Počet obyvatel
Rozloha obce
obce k 31. 12. 2019 (km2)
572713
Javorník
414
5,701087
578231
Koclířov
717
17,280073
578681
Rozhraní
318
4,073608
505145
Březová nad Svitavou
1644
12,702511
578304
Lavičné
115
4,689852
578967
Vítějeves
424
8,60128
578215
Kamenná Horka
327
15,742438
572721
Opatovec
700
7,075224
572594
Kukle
86
2,957791
572691
Hradec nad Svitavou
1706
24,710346
572748
Karle
406
19,033657
577731
Svitavy
16758
31,332934
578126
Chrastavec
206
5,412115
578657
Radiměř
1144
28,580624
578754
Sklené
233
9,970484
577812
Bohuňov
144
2,895401
577863
Brněnec
1259
6,295913
577961
Dětřichov
334
15,703477
578398
Mikuleč
244
9,916416
578487
Opatov
1174
29,71746
578550
Pohledy
303
19,908893
578932
Vendolí
956
20,705296
578703
Rudná
159
6,614438
578860
Študlov
111
2,395235
572195
Želivsko
42
3,33119
572560
Banín
320
12,918753
572586
Bělá nad Svitavou
501
11,555817
CELKEM
30 745
339,822313
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+
1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území působnosti MAS Svitava leží ve východní části Pardubického kraje, na českomoravském pomezí,
ve střední části svitavského okresu, který na jihu hraničí s Jihomoravským krajem. Území se nachází ve
východních Čechách – NUTS II Severovýchod. Všechny obce v území MAS jsou součástí správního
obvodů obcí s rozšířenou působností Svitavy (vyjma obce Rohozná, která je součástí MAS Poličsko).
V území MAS Svitava je celkem 27 obcí, které spadají do dvou mikroregionů: Mikroregion Svitavsko
(Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov,
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Kukle, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Sklené, Svitavy, Vendolí) a Mikroregion Brněnec
(Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Chrastavec, Lavičné, Rozhraní, Rudná, Študlov, Vítějeves,
Želivsko), z toho 2 mají statut města (Březová nad Svitavou a Svitavy). Oba svazky obcí jsou přímými
členy MAS Svitava a už tím je dán předpoklad dobré vzájemné spolupráce. Pozn. Obec Brněnec není
členem Mikroregionu Brněnec, v členské základně MAS působí samostatně.
Vývoj obyvatelstva koresponduje s demografickým vývojem České republiky. Od konce padesátých let
až po současnost již výkyvy v počtu obyvatel nejsou nikterak výrazné a počet obyvatel se pohybuje
okolo 31 tis. obyvatel.
Město Svitavy je spádovou oblastí, kam nejvíce občané dojíždějící za prací, službami, turistikou,
sportem či kulturou.
Svitavsko patří dlouhodobě k regionům s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v Pardubickém
kraji. Ke konci roku 2019 činil podíl nezaměstnaných osob 3,21 %, což je nad krajským průměrem.
Podnikatelská aktivita je v regionu pod krajským průměrem (čtvrtá nejnižší hodnota mezi ORP). K 31.
12. 2019 působilo v území MAS celkem 3 197 ekonomických subjektů. Mezi významné zaměstnavatele
v regionu lze zařadit např. firmy Schaeffler Production CZ s.r.o., Fibertex Nonwovens, a.s., Westvaco
Svitavy s.r.o., Astur & Qanto s.r.o. nebo Svitavská nemocnice. I přes dlouhodobé zařazení území MAS
mezi regiony se soustředěnou podporou státu se nedaří hospodářství regionu zlepšit.
Úroveň vzdělanosti obyvatel v území MAS se průběžně zvyšuje. Snížil se podíl obyvatel se základním
vzděláním a bez maturity, vzrostl podíl obyvatel se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Avšak
uplatnitelnost osob na trhu práce je nejvíce v technických a řemeslných oborech.
Dle studie Ministerstva práce a sociálních věcí území MAS spadá do oblasti sociálně vyloučených lokalit.
Nejvíce ohroženou oblastí se zvýšenou mírou vyloučení je město Svitavy.
Svitavsko leží v malebné členité krajině Svitavské pahorkatiny, čímž nabízí řadu příležitostí pro rekreaci.
Na území celého regionu se rozvíjí agroturistika, zvláště se zaměřením na tradiční chov koní. Krajina je
vhodná pro vzrůstající poptávku o venkovskou turistiku (zejména pro rodiny s dětmi a osoby
s náročnou duševní činností). Mohou zde využít pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, sportovní
vyžití, aj.
Na území MAS bohužel neleží žádné národní kulturní památky, ani památkově chráněná území, ale
v relativní blízkosti se nachází významné památky, například zámek v Litomyšli, město Polička, hrad
Svojanov, CHKO Moravský kras. V širším území pak vzrostla nabídka v souvislosti s propagací vyplývající
ze spolupráce měst Českomoravského pomezí. Oblast kultury a sportu je v regionu dlouhodobě
podporována, především ze strany města Svitavy, které dbá na obnovu sportovišť a pořádání
kulturních akcí. Obce si zajišťují kulturní program dle vlastní potřeby a využívají k tomu převážně ostatní
kulturní zařízení (kulturní domy), která se nachází v každé obci.
K ekologické situaci lze konstatovat, že kvalita ovzduší je vyhovující, k dočasnému zhoršení dochází
vždy v zimních měsících vlivem spalování tuhých a nekvalitních paliv v důsledku zdražování plynu
a elektřiny. Kvalita životního prostředí se však v regionu dlouhodobě zlepšuje. V území MAS jde
především o smíšenou zemědělskou a lesní krajinu, ve které přibývá lesů a pastvin. Koeficient
ekologické stability se postupně zvyšuje kromě těsného okolí Svitav. Region by v případě skokového
hospodářského růstu mohl mít problémy v oblasti energetiky a zásobování zdroji. V poslední době je
nutné zvyšovat pozornost na klima, které se projevuje značným suchem anebo naopak, podél toku
řeky Svitavy, vznikem povodní.
Občanská a technická vybavenost se v menších obcích zhoršuje - rušení obchodů, pošt, hospod nebo
snaha aby tyto služby zajišťovaly obce, zhoršující se dostupnost zdravotnické péče, která je zejména
pro starší obyvatele klíčová, menší nabídka kulturního vyžití, zhoršený stav dopravní infrastruktury.
Občanská vybavenost je tak soustřeďována do větších měst a obcí, čímž v menších obcích ubývají
pracovní příležitosti, dochází k vylidňování a tím i k nepříznivé skladbě obyvatelstva a postupnému
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snižování počtu obyvatel v obcích. Co do počtu dokončených bytů se řadí Svitavsko mezi ORP s výrazně
podprůměrnou výstavbou.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti Místní akční skupiny Svitava z. s. v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php
Obrázek 2 Území působnosti MAS Místní akční skupiny Svitava z. s. se zobrazením hranic obcí

Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období
2014–2020
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1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
S přípravou vzniku místní akční skupiny bylo započato v roce 2005, kdy starostové obcí Mikroregionu
Svitavsko a Mikroregionu Brněnec na společném jednání obou DSO souhlasili s ustavením přípravného
týmu a kdy byl vyslán k proškolení budoucí první manažer MAS. Jako právnická osoba vznikla MAS
Svitava registrací do seznamu občanských sdružení u Ministerstva vnitra ČR ke dni 16. února 2006.
Od 1. ledna 2014 je MAS Svitava ve smyslu nového občanského zákona spolkem. Po přijetí nových
stanov je v zápisu do spolkového rejstříku název doplněn o zkratku z. s. (zapsaný spolek). Od počátku
měla MAS vytvořeny orgány potřebné jak pro fungování metodou Leader, tak z hlediska právní formy.
Nyní má MAS vytvořen jako statutární orgán Výbor, Radu, Kontrolní komisi a Výběrovou komisi. Počet
členů se postupně vyvíjel až do současnosti, kdy má spolek 38 členů. Obce jsou v MAS zastupovány
prostřednictvím obou dobrovolných svazků obcí (Mikroregionem Brněnec a Mikroregionem Svitavsko).
Vedle takto zastoupených obcí, jsou členy podnikající subjekty (právnické osoby i OSVČ), nevládní
neziskové organizace, právnické osoby založené obcemi a také několik nepodnikajících fyzických osob.
Vytvořené místní partnerství se hlavně v počátcích opíralo o starosty obcí, ale dobře spolupracuje
i většina členů, takže se za celé trvání MAS nevyskytly žádné rozpory nebo nedorozumění. O své
činnosti MAS informovala vždy nejen na zasedáních svých orgánů, ale též v tištěných (zpravodaje MAS,
Agrovenkova) a elektronických médiích (facebook, Instagram, webové stránky).
V roce 2015 MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS. V březnu 2016 podala žádost o podporu
integrované strategie zpracované na základě komunitního projednání v území (schválena jednotlivými
ŘO dne 9. 3. 2017). Na základě schválené strategie umožnila MAS žadatelům na svém území
ve stávajícím programovém období (2014-2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního
operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního
programu Životního prostředí.
Území působnosti MAS v programovém období 2014-2020 zahrnuje 25 obcí a 2 města. Území
působnosti MAS se v období 2021-2017 oproti období 2014-2020 nemění.
1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie CLL Místní akční skupiny Svitava z. s.

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS

24. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Dotazníkové šetření v území, anketní šetření na
webu MAS

25. 9. 2020 – 25. 4. 2021

Veřejné připomínkování návrhu strategie

21. 5. 2021 – 11. 6. 2021

Jednání fokusní skupiny (tematická jednání,
připomínkování návrhu strategie)

8. 6. 2021

Projednání koncepční části SCLLD rozhodujícím
orgánem MAS

15. 6. 2021

Schválení koncepční
hromadou MAS

30. 6. 2021

části

SCLLD

valnou

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Veškeré informace o průběhu a procesu zpracování strategie CLLD jsou k dispozici na webových
stránkách MAS: http://massvitava.cz/tvorba-strategie-clld
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2. Analytická část
Analýza vychází z podkladů, které byly využity při sestavování strategie MAS pro programové období
2014-2020. Aktualizace údajů proběhla v roce 2020 v rámci provedené mid-term evaluace SCLLD.
Analýza vychází z údajů socioekonomické analýzy a taky z výsledků komunitního projednávání
rozvojových potřeb v území MAS.

2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti Místní akční skupiny Svitava z. s.

Rozvojová potřeba A) Rozvoj občanské vybavenosti a volnočasových aktivit
Občanská vybavenost se v menších obcích zhoršuje a je soustřeďována především do měst a větších
obcí. V obcích jsou nejvíce postrádána dětská a víceúčelová hřiště, tělocvičny. Zhoršený stav silnic
a místních komunikací ve většině obcí je dalším již dlouhodobě přetrvávajícím problémem. Dále je
nutné brát zřetel na zachování prodejen smíšeného zboží, hospod, restaurací, zdravotních
a sociálních zařízení, škol a školských zařízení a udržení sítě poboček České pošty v menších obcích.
Zásadním faktorem pro zvýšení atraktivity komunitního života na území MAS Svitava bude budování
a rekonstrukce zařízení pro trávení volného času – klubovny, tělocvičny, hřiště, dětská hřiště,
moderní knihovny s rozšířenými službami, oživení existujících kulturních domů s možností jejich
přestavby na komunitní centra se sociálním posláním. V současné době je převážná část občanů
v území MAS spokojena se vzhledem obcí, památkami, tradicemi a kulturou, proto je důležité tyto
oblasti dlouhodobě udržovat a podporovat.
Rozvoj občanské vybavenosti a zajištění volnočasových aktivit zlepší podmínky a atraktivitu života
na venkově a také dojde k udržení či přísunu mladých lidí zejména v menších obcích.
Dílčí potřeby:
•
Budovat, obnovovat, rekonstruovat veřejné budovy, vč. bezbariérovosti, zajišťovat moderní
technické vybavení, udržovat, zajišťovat energeticky úspornější provozy
•
Zajišťovat opravy místních komunikací
•
Rozšiřovat bytovou zástavbu a zajistit dostupné bydlení zejména pro mladé lidi
•
Obnovovat a rekonstruovat staré budovy (brownfields) a vyhledávat pro ně využití
•
Udržovat a podporovat komerční služby v obcí (kadeřnictví, řemesla, obchod...)
•
Rozvíjet a podporovat kulturní a společenský život v obcích
•
Zajistit kvalitní zdravotní a sociální péči v obcích, vč. modernizace a zkvalitňování zdravotnické
a sociální infrastruktury
•
Obnovovat zastaralé vybavení místních organizací či spolků
•
Vyhledávat aktivní lidi, kteří se zapojí do rozvoje společenského dění v obci
•
Doplňovat vybavenost kulturních a sportovních zařízení
•
Rozšiřovat a zpestřovat nabídku volnočasových aktivit, které jsou v moderních trendech
(skateparky, workoutová hřiště, fitness stroje pro seniory, cyklostezky…)
Rozvojová potřeba B) Rozvoj technické infrastruktury
Technická vybavenost v území MAS je různorodá. Zásobování vodou je vyhovující, většina obyvatel
je napojena na veřejné vodovody, kde několik obcí plánuje jejich obnovu. U odpadních vod je situace
také relativně příznivá. V posledních letech přibylo obcí, které mají zbudovanou kanalizaci, avšak
většina menších obcí kanalizaci plánuje nebo stále využívá ČOV či septiky. K zajištění vytápění jsou
využívány hlavně tyto zdroje energie: zemní plyn, pevná paliva, v omezené míře elektrická energie,
nebo topné oleje. Pozornost by měla být věnována novým trendům v získávání tepla přes
alternativní zdroje (solární panely, tepelná čerpadla, topná biomasa). Území je dostatečně pokryté
telefonním signálem, avšak některé obce jsou zcela nebo téměř bez signálu (Dětřichov, Chrastavec,
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Lavičné, Študlov). Téměř všechny obce jsou připojeny na internet (minimálně v budovách obecních).
Obce postupně obnovují veřejné osvětlení či rozhlasu.
Zajištění potřeby napomůže vyřešit otázku odpadních vod ve vybraných obcí formou zbudování
kanalizace či obnovy ČOV. Plnění potřeby také napomůže k zajištění pokrytí telefonního signálu
a dostupného internetu ve všech obcí. Obnova veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu zkvalitní
život obyvatelům v obcích. Potenciál je spatřován také spatřován ve vybudování optické sítě
pro vysokorychlostní internet.
Dílčí potřeby:
• Udržovat a zkvalitňovat zásobování vodou ve vodovodních sítích (budování nových vodojemů
vč. rekonstrukcí)
• Zajištovat čištění odpadních vod, zejména v obcích v ochranných pásmech vodních zdrojů
• Zabývat se problematikou likvidací kalů z ČOV
• Budovat infrastruktury pro výstavbu nových domů
• Zvyšovat využívání alternativních ekologických zdrojů energie oproti fosilním palivům
• Snižovat energetickou náročnost a dopady na životní prostředí zateplením budov,
modernizacemi topenišť apod.
• Dobudovat kanalizaci a ČOV i v dalších obcích
• Podporovat budování domovních ČOV v obcích, kde není plánovaná kanalizace
• Modernizovat veřejné osvětlení a veřejný rozhlas s vazbou na využití energeticky úsporných
opatření
• Digitalizovat veřejnou správu (e-goverment)
• Zajistit pokrytí telefonního signálu ve všech obcích
• Budovat optické sítě vysokorychlostního internetu
• Zajišťovat vznik a modernizaci sběrných dvorů
Rozvojová potřeba C) Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj cyklodopravy
Starostové měst a obcí dlouhodobě řeší problémy, které se týkají zlepšení technického stavu všech
typů silnic, místních komunikací a dopravních staveb, včetně komunikace pro pěší. Významné
pro region je co nejrychlejší docílení přestavby silnice D35 včetně přivaděče a provedení přeložky
silnice I/43 s vymístěním mimo zastavěnou část města Svitavy a další úpravy silniční sítě a řešení
dopravních závad. Všeobecně je třeba také přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců, zřizování
přechodů pro chodce, jejich osvětlení nebo výstavba chybějících chodníků a ploch pro parkování.
V celém území se počítá s rozvíjením cyklodopravy, dobudováním sítě cyklostezek, zejména jejich
napojením na Jihomoravský kraj a vytvoření zázemí pro cyklisty. Ve spolupráci s krajským úřadem
a dopravci je třeba zmírnit problémy s regionální dopravní obslužností zejména v obcích ležících
mimo hlavní silniční a železničních trasy.
Naplnění potřeby pomůže v regionu zlepšit technický stav komunikací a zajistit zvýšenou bezpečnost
dopravy, která je také spojená s rozvojem cyklodopravy. Podpora cyklodopravy také uleví
automobilové dopravě, která je v dnešní době značně přetížená. Zřízení nových chodníků a ploch
pro parkování také zvýší atraktivitu bydlení v regionu.
Dílčí potřeby:
• Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, vyřešit dopravní bezpečnost a plynulost dopravy v obcích
• Zajišťování bezpečnostních prvků dopravy (osvětlení přechodů, retardéry, radary apod.).
• Budování nových cyklotras a cyklostezek, rekonstrukce a obnova stávajících tras
• Podporovat ekologickou mobilitu (elektromobily, elektrokola, stanice na dobíjení apod.)
• Obnova a budování parkovacích míst
• Zlepšování stavu veřejné dopravy (obnova zastávek, nástupišť, mostků…)
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Rozvojová potřeba D) Podpora cestovního ruchu a propagace regionu
Řešené území nabízí svým návštěvníkům škálu turistických cílů a atraktivit přírodního charakteru
nebo kulturních památek, které ale mají pouze místní význam a nedokáží vyvolat zájem
potencionálních návštěvníků. Nedostatečná turistická infrastruktura je problémem cestovního
ruchu v území MAS. Zejména nejsou dostatečné kapacity ubytovacích zařízení, s vazbou na omezené
finanční prostředky pro jejich vznik či obnovení. Mezi rychle se rozvíjející trendy v cestovním ruchu
patří adrenalinové a zážitkové formy, kulturní turismus včetně gastronomie, luxusní, spirituální
a business turismus a poznávání života navštívených destinací. Na tyto trendy je nutné se zaměřit
např. pomocí využití online marketingu (webové stránky, web kamery, direct marketing). Žádoucí je
jasná profilace místa a propagaci orientovat na cílové skupiny (např. sportovci, rodiny s dětmi,
zájemci o gastro zážitky, o kulturní památky). Management cestovního ruchu v oblasti se potýká
s nedostatečným zapojením obcí do nabídky pro návštěvníka (letáčky, publikace, mapy, informace
o akcích se mnohdy nedostanou k cílovým skupinám). Pro rozvoj území je také nezbytné rozšiřovat
a obnovovat veřejnou infrastrukturu cestovní ruchu (infocentra, cyklotrasy, cyklostezky, sportovní
zařízení, odpočívadla, parkoviště, turistické a naučné stezky, rozhledny). V regionu se také většina
obcí potýká s potřebou obnovy kulturních či přírodních památek (kostely, kapličky, pomníky,
zvoničky).
Naplnění potřeby napomůže zajistit nezbytnou infrastrukturu a propagaci pro rozvoj cestovního
ruchu, která výrazně oživí region, tak aby se stal pro návštěvníky více vyhledávaný a atraktivní.
Zlepšením prezentace regionu se zvýší příliv nových návštěvníků, který přispěje k rozvoji ekonomiky.
Dílčí potřeby:
• Zvýšení propagace cestovního ruchu (např. online marketing, el. desky, orientační informační
systémy)
• Obnova a rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu
• Obnova přírodních a kulturních památek
• Vyhledání nových možností a trendů v oblasti cestovního ruchu
Rozvojová potřeba E) Zlepšení stavu životního prostředí
V regionu je důležité průběžně zajišťovat likvidaci starých nebo nově vzniklých černých skládek,
zlepšovat efektivitu třídění, sběru a svozu odpadu, vč. rozšiřování a budování kompostáren nebo
odstraňování starých ekologických zátěží. Dále vyhledávat nové možnosti technologického třídění
a zpracování odpadů s jeho konečnou likvidací. Zaměřovat se na likvidace a následné využití lokalit
s ekologickými zátěžemi a brownfields, eliminace místních zdrojů znečištění ovzduší (lokální
topeniště). Využívat alternativní energetické zdroje (solární, vodní či větrné elektrárny, využití
biomasy). Obce se potřebují zaměřit na výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích, vč. obnovy
stabilizačních krajinných prvků mimo obec (aleje, remízky, polní cesty). Přetrvávajícím problémem
je kůrovcová kalamita, proto je důležité řešit novou výsadbu lesních porostů a jejich ochranu. Obce
budou provádět opatření s využíváním obnovitelných zdrojů energie bytových domů a veřejných
budov (investice na obnovu či rekonstrukce venkovských objektů).
Ke zlepšení výchovy vedoucí k rostoucímu přístupu na zlepšování životního prostředí bude nutné
realizovat ekologicky výchovné projekty škol a zajišťovat technické vybavení. Další podpora bude
očekávána na osvětové kampaně pro veřejnost věnované ochraně životního prostředí. Důležitou
součástí také bude téma předcházení znečištění vod, udržování a zlepšování vodního režimu
v krajině a vodohospodářská opatření.
Naplnění potřeby přispěje regionu k zajištění energické soběstačnosti, snížení spotřeby domácností,
zlepší se systém třídění a zpracování odpadů. Dále bude zajištěna lepší vzdělanost a informovanost
občanů o problematice ochrany životního prostředí.
Dílčí potřeby:
• Využívat obnovitelné zdroje a alternativní zdroje využití energie
• Snižovat emise v dopravě (např. využití elektromobility)
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• Budovat, modernizovat a rozšiřovat sběrné dvory a sběrná místa
• Zaměřovat se na péči o zeleň v obcích
• Realizovat energeticky úsporná opatření na nemovitostech (zateplování, fotovoltaika apod.)
• Realizovat projekty komunitní energetiky
• Pečovat a přírodní a kulturní bohatství
• Využívat moderních řešení a technologií nepoškozující venkovské prostředí
• Zaměřovat se na šetrné lesní a zemědělské hospodaření a ochranu krajiny
• Podporovat pořízení komunální techniky pro údržbu zeleně v obcích
• Realizovat adaptivní opatření pro zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu
• Podporovat vzdělávání a zvyšovat osvětu k problematice věnované ochraně životní prostředí
Rozvojová potřeba F) Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb na venkově
V území je důležité se zaměřit na podporu rozvoje podnikání, tradičních řemesel, odbyt místní
produkce, modernizaci výrob a vybavení, nové technologie a inovace v oblasti služeb a řemesel
vedoucí k lepší schopnosti konkurovat na trhu. Investice směřovat k zakládání a stabilizaci nových
podniků a provozoven (vč. sociálních), s důrazem na vznik pracovních míst, rozvoj služeb, podporu
sociálního začleňování, snižování chudoby či usnadnění diverzifikace. Region by měl usilovat
o zajištění větší nabídky kvalifikované pracovní síly. Potřebné bude rozvíjet spolupráce, komunikace
a podpory mezi představiteli podnikatelských subjektů a zástupci samospráv.
Naplnění potřeby v této oblasti zajistí ekonomický růst, vznik nových podnikatelských aktivit, rozvoj
stávajících firem, zkvalitnění služeb, snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti.
Dílčí potřeby:
• Rozšiřování spolupráce mezi představiteli obcí a zástupci podnikatelských subjektů
• Zaměřování podpory na začínající podnikatele
• Vyhledávání a využívání ekologických či energeticky úsporných opatření (např. využití
elektromobility)
• Podporovat cirkulární ekonomiku
• Zvýšení konkurenceschopnosti podniků (rekonstrukce, modernizace, nové technologie,
zvyšování propagace, vzdělávání zaměstnanců apod.)
• Využívání nových trendů v podnikání (inovace, digitalizace, automatizace)
• Rozvíjení a zkvalitnění infastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu
• Propojení a podpora místního trhu (dodavatel vs. spotřebitel)
• Vyhledávání a přísun nových investorů do regionu
• Rozvíjet spolupráci mezi podnikateli a školskými zařízeními (podpora řemeslných a technických
oborů, komunitní dílny apod.)
Rozvojová potřeba G) Rozvoj zemědělství a lesnictví
V území je nezbytné zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví ve venkovských obcích,
a to jak podnikajících právnických i fyzických osob, případně též usnadňovat diverzifikaci jejich
podnikání. Snahou je především zlepšování stavu nemovitostí používaných při výrobě, zřizování
nových provozů s moderním nebo inovovaným zařízením vč. nákupu strojního vybavení. Vzhledem
k tomu, že převážná většina obcí má ve svém vlastnictví lesy, bude vhodné podporovat jejich
obhospodařování nákupem vhodné techniky a dalšími zásahy ke zlepšení stavu lesů (např. boj
s kůrovcem, nové výsadby), včetně posílení rekreačních funkcí lesa, hospodaření s vodou, přístupu
k pozemkům, výstavby lesních cest a dalších opatření.
Naplněním potřeby dojde ke zvýšení tržní konkurenceschopnosti a k modernizaci
a technické vybavenosti zemědělských a lesních podniků.
Dílčí potřeby:
• Využívání moderních trendů v zemědělské a lesnické výrobě
• Podporování ekologického zemědělství a lesního hospodaření (šetrná výroba, technologie,
biofarmy, moštárny)
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Zlepšení konkurenceschopnosti (výstavba, rekonstrukce, modernizace provozoven, pořízení
moderních strojů a technologií, zvýšení propagace a marketingu)
• Využívání potenciálu zemědělských a lesních ploch
• Rozvíjení spolupráce se zástupci měst a obcí
• Posilování „venkovské ekonomiky“ vč. zvyšování zaměstnanosti
• Podporovat sdílení strojů a techniky mezi zemědělskými a lesnickými subjekty
• Využívat moderních technologií (např. použití dronů při sledování výskytu kůrovce a dalších
škod)
Rozvojová potřeba H) Zlepšení požární a protipovodňové prevence
Potřeby v obcích se nejčastěji projevují v nízké a zanedbané stavební odolnosti hasičských zbrojnic
a jejich nedostatečné technické a věcné vybavenosti k požární bezpečnosti, likvidaci povodní a jiných
mimořádných událostí a rizik. Pozornost by měla být směřována také na podporu aktivit sborů
dobrovolných hasičů, kteří se podílejí na rozvoji společenského a kulturního žití ve většině obcí.
Protipovodňová opatření jsou nutná zejména na dolním toku řeky Svitavy. Ochrana před povodněmi
je v území řešena dlouhodobě již od povodní v roce 1997 a je nezbytné v ní nadále pokračovat
(výstava poldrů, zkapacitnění koryt jednotlivých toků, zpevňováním nebo celkovou rekonstrukcí
hrází). V posledních letech se region potýká s bojem proti suchu, proto je také nezbytné realizovat
opatření zaměřená na zadržování vody v krajině.
Naplnění potřeby zajistí zkvalitnění infrastruktury hasičských jednotek, zajištění ochrany před
povodněmi či dlouhodobým suchem, čímž se celkově zvýší bezpečnost obyvatel v území.
Dílčí potřeby:
• Zajištění modernizací, obnov či rekonstrukcí požárních zbrojnic, požárních nádrží
• Zajištění technického vybavení pro požární jednotky
• Podporování aktivit sboru dobrovolných hasičů
• Vyvíjení osvětové činnosti v podobě preventivních přednášek, školení
• Zajištění ochrany před povodněmi či suchem (poldry, hráze, budování mokřadů, úpravy toků,
tvorba průlehů u komunikací, úpravy pozemků, určených pro odvod povrchových vod)
Rozvojová potřeba I) Rozvoj školství a podpora vzdělávání
V území je stabilizovaná síť škol a školských zařízení se širokým spektrem výchovného zaměření.
Hlavní identifikovanou potřebou je nutnost zajištění moderního technického vybavení učeben
a rekonstrukce, obnova budov škol a školských a volnočasových zařízení, s vazbou na energeticky
úspornější provozy, vytváření prostorů pro pohybovou výuku a volnočasové aktivity, podpora vzniku
a rozvoj lesních a soukromých školek a alternativních škol. Dalším problém je nevyhovující dopravní
obslužnost do škol zejména v malých obcích. Vzdělanost obyvatelstva je v porovnání s jinými regiony
horší, proto je nezbytné se zaměřovat na podporu zvyšování a rozvoje výuky (digitální technologie,
technické a řemeslné obory, cizí jazyky, přírodní vědy apod.). Důležité je posilování personálních
podpor ve školách, zejména pozice – speciální pedagogové, sociální pedagogové, školní
psychologové, školní asistenti. Zásadní je podpora inkluzivního vzdělávání v obou směrech (podpora
dětí s potřebou podpůrných opatření, podpora nadaných dětí). Pozornost by měla být věnována
i neformálnímu, zájmovému či celoživotnímu vzdělávání, které napomůže rozvíjet dovednosti
seniorů, nezaměstnaných osob, studentů apod.
Naplněním potřeby dojde ke zvýšení kvality vzdělávání a vyšší uplatnění absolventů škol na trhu
práce, včetně snížení nezaměstnanosti v regionu.
Dílčí potřeby:
• Zlepšování infrastruktury škol a školských zařízení (výstavby, rekonstrukce, obnovy budov škol,
energeticky úsporná opatření, modernizace technického vybavení, bezbariérovost)
• Podpora inkluzivního vzdělávání v území
• Vyhledávat a realizovat inovativní projekty v oblasti vzdělávání
• Podporovat ekovýchovné projekty
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Zajištění dopravní dostupnosti do škol v malých obcích
Vytváření vhodných podmínek pro žáky se speciálními potřebami (zajišťování bezbariérovosti,
speciálních pomůcek, odborných asistentů)
• Zajištění kvalitního vzdělávání pedagogů a školských pracovníků, a to i ve vztahu k jejich
osobnostnímu rozvoji
• Rozvíjet spolupráci mezi školami, neziskovými organizacemi a zaměstnavateli
• Pokračovat ve spolupráci škol v rámci projektu MAP
Rozvojová potřeba J) Zkvalitnění sociálních, komunitních služeb a podpora zaměstnanosti
Pokrytí území sociálními službami je sice hodnoceno příznivě, ale hlavně ekonomicky je obtížné
poskytovat základní služby v malých a dopravně odlehlých obcích. Řešení je na meziobecní
spolupráci nebo na rozšíření obsluhovaného území dosavadními poskytovateli. Bude dbáno, aby
dosavadní kapacity terénních služeb, zejména osobní asistence a pečovatelské služby zůstaly
zachovány a podle možností se i rozvíjely s tím, že péče by měla být směrována
k podpoře života uživatelů v běžném komunitním prostředí. Nadále je zapotřebí usměrňovat
pobytové služby, podporovat budování sociálně terapeutických dílen, samostatné bydlení, chráněné
bydlení, odlehčovací služby a denní stacionáře pro osoby se zdravotním znevýhodněním či jiným
znevýhodněním. Pozornost by měla být věnována také krizovým a poradenským službám,
nízkoprahovým službám, zřizování nocleháren nebo terénním a ambulantním programům
k překonání nepříznivé sociální situace či způsobu života a z toho plynoucích rizik v různých cílových
skupinách. Dosavadní prostory využívané pro služby budou vyžadovat modernizaci a zlepšení jejich
vybavení. Při řešení sociálního vyloučení bude zásadní zabezpečit provázanost služeb zaměstnanosti,
sociálních služeb a zdravotních služeb, prorodinných opatření, vzdělávání, dostupnosti bydlení
a bezpečnosti. Nadále bude důležité podporovat záměry vzniku sociálních podniků, které vytvoří
nové pracovní příležitosti pro osoby obtížně zaměstnatelné na trhu práce. Bude nutné také
podporovat ambulantní i terénní formy pracovního a kariérového poradenství, činnosti
zprostředkování zaměstnání a aktivity vedoucími k podpoře zaměstnanosti.
Naplnění potřeby napomůže regionu dlouhodobě zajistit posílení sociální inkluze a podporovat boj
se sociálním vyloučením a chudobou, zvýšit adaptabilitu pracovní síly vč. poskytování adekvátní
podpory znevýhodněným osobám na trhu práce s vazbou na jejich postupné začlenění do běžného
života. Intervencemi se také významně zlepší kvalita života obyvatel v území MAS.
Dílčí potřeby:
• Podpora prorodinné a proseniorské politiky
• Realizace příměstských táborů a kempů
• Využití potenciálu SVL na území města Svitavy
• Vyhledávání prostor pro podporu a vytváření komunitních prostor a center či sociálního
podnikání
• Zřizování pracovních pozic komunitních sociálních pracovníků vč. domovníků-preventistů
• Rozšiřování nabídky a kapacity sociálních služeb ve vztahu k potřebám obyvatel
• Využívání nástrojů pro podporu lokální zaměstnanosti a prostupného zaměstnávání
• Vyhledávání finančních prostředků pro provoz poskytovatelů sociálních služeb
• Zvyšování informovanosti o sociálních službách
• Podporování aktivizačních programů (aktivizace rodin, mentoring atd.)
• Vyhledávání nových investorů přinášejících pracovní příležitosti do regionu
• Zvyšování kvalifikace osob ohrožených na trhu práce
• Zvyšování kvalifikace a osobnostního rozvoje (např. supervize) pracovníků v SS, včetně
neakreditovaných programů
• Podpora inovativních metod práce (např. canisterapie, hiporehabilitace v pedagogické
a sociální praxi, aj.)
• Podpora podpůrných aktivit v souvislosti s řešením post-covidového období ve vztahu
k uživatelům i pracovníkům
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•

Podpora spolupráce všech zainteresovaných subjektů (např. obcí, škol a školských zařízení,
NNO, donátorů a dalších subjektů)
Rozvojová potřeba K) Rozvoj partnerství a meziobecní spolupráce
V území je důležitým inovativním prvkem důsledná a aktivní meziobecní spolupráce, zejména při
předávání zkušeností a příkladů dobré praxe. Území MAS zahrnuje oblasti dvou mikroregionů
(dobrovolných svazků obcí - DSO). V meziobecní spolupráci je přitom velký potenciál, což se ukázalo
přínosem při projednávání projektu Obce sobě realizovaném obcí Opatov. Spolupráce s obcemi
a jejich starosty se může zdárně rozvíjet, půjde-li např. o projekty řešící cestovní ruch, vzdělávání,
projekty škol apod. Potřebné je také rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi aktéry v oblasti
volnočasových, sportovních či kulturních a společenských aktivit. Další oblastí pro rozvoj spolupráce
je sektor sociální, který řeší především problémy sociálního začleňování osob či snižování lokální
nezaměstnanosti.
Naplnění potřeby přispěje k předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi spolupracujícími
aktéry. Tyto poznatky budou uplatněny při rozvoji určitých oblastí v území.
Dílčí potřeby:
• Vyhledávání nových partnerů a rozvíjet s nimi spolupráci (podnikatelé, NNO, obce, občané)
• Rozvíjení spolupráce s regionálními, národními a zahraničními partnery
• Řešit nová inspirativní témata pro spolupráci, vč. vyhledávání zdrojů financování
• Zapojit partnery a širší veřejnost do realizace strategie MAS
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
Vize 2027: V území MAS Svitava bude zajištěn kvalitní, zdravý a spokojený život obyvatel. Moderní
region nabízející široké spektrum služeb pro obyvatele i jeho návštěvníky, s rozmanitou nabídkou
pracovních příležitostí a pestrým kulturním a společenským vyžitím. Region bude založen na
principech partnerství a spolupráce mezi aktéry v území.

3.1.2 Strategické cíle
Tabulka 4 Strategické cíle SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. a jejich indikátory

Strategický cíl
1. EKONOMICKY SILNÝ REGION:

Indikátory
Počet zrealizovaných projektů

Podporou lokální ekonomiky a zaměstnanosti
zajistit podmínky pro stabilní, podnikatelsky
aktivní a konkurenceschopný region.
2. KVALITNÍ A SPOKOJENÝ REGION:

Počet zrealizovaných projektů

Rozvojem infrastruktury, obnovou občanské
vybavenosti a zkvalitněním služeb vytvořit
v regionu kvalitní podmínky pro spokojený
život obyvatel.
3. ZDRAVÝ A ČISTÝ REGION:

Počet zrealizovaných projektů

Šetrným hospodařením, využíváním přírodních
zdrojů, patřičnou péčí o venkovskou krajinu a
osvětovou činností zkvalitňovat podmínky
životního prostředí v regionu.
4. PARTNERSKÝ REGION:

Počet zrealizovaných projektů

Budováním
a
rozvíjením
spolupráce
s regionálními, národními a zahraničními
partnery posilovat potenciál regionu MAS Počet uzavřených partnerství
Svitava.
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Specifický cíl: 1.1 Rozvíjení podnikání na venkově
Opatření: 1.1.1 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově
Rozvojová potřeba: F) Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb na venkově
Opatření se zaměřuje na podporu aktivit vedoucí ke vzniku či rozvoji malého a středního podnikání,
zachování tradičních řemesel, zkvalitnění služeb, odbytu místní produkce, modernizaci výrob
a vybavení, rekonstrukce a modernizace podnikatelských objektů, pořizování nových technologií
a využívání nadčasových trendů (inovace, digitalizace, robotizace, automatizace). Žádoucí je také
vytvářet nová pracovní místa, posilovat kvalifikaci pracovních sil, rozvíjet spolupráce mezi
podnikateli a veřejnou správou (např. komunitní energetika) a efektivně využívat marketingové
nástroje. Pozornost bude věnována zejména začínajícím podnikatelům a podnikům podporující
sociální začleňování ohrožených osob (např. sociální podniky). Podpora bude také zaměřena
na energeticky úsporné provozy a využívání ekologických opatřeních. Opatření bude reagovat
i na rozvoj infrastruktury a zkvalitňování služeb v oblasti cestovního ruchu. Intervence v této oblasti
zvýší ekonomický růst v regionu a posílí konkurenceschopnosti podniků.

Opatření: 1.1.2 Podpora zemědělského a lesního hospodaření
Rozvojová potřeba: G) Rozvoj zemědělství a lesnictví
Opatření řeší podporu a rozvoj zemědělských a lesnických podniků hospodařících na venkově.
Především půjde o rekonstrukce, modernizace či výstavby provozoven, pořízení technologií, strojů
či vybavení a podporu diverzifikace podnikání. Dále bude nezbytné řešit šetrné hospodaření
na zemědělské a lesní půdě (ekologické provozy). Preferovány budou také veškeré aktivity směřující
ke zlepšení stavu životního prostředí (např. adaptace na změnu klimatu, komunitní energetika).
V lesním hospodářství budou podporovány nové výsadby, ochrana lesních porostů, rekreační funkce
lesů, výstavby lesních cest, usměrňování vody v krajině, údržba či vytváření malých vodních prvků.
Pozornost bude věnována také zpracování a uvádění produktů na trh. Nesmí být opomenuta ani
spolupráce mezi podnikateli a veřejnou sférou.

Specifický cíl: 1.2 Podpora zaměstnanosti
Opatření: 1.2.1 Tvorba pracovních míst a podpora lokální zaměstnanosti
Rozvojová potřeba: J) Zkvalitnění sociálních, komunitních služeb a podpora zaměstnanosti
Opatření je zaměřeno na vznik pracovních míst a podporu zaměstnanosti v regionu. Žádoucí je
podporovat osoby ohrožené na trhu práce a využívat k tomu nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
(rekvalifikace, kariérové poradenství, stáže, sociální podnikání apod.). Důležité také bude
dlouhodobě zvyšovat vzdělanost obyvatel, kvalifikaci a rozvoj pracovníků. Podpora bude směrována
k podnikům, které dlouhodobě přinášejí do regionu pracovní příležitosti či zaměstnávají osoby
ohrožené na trhu práce. Nezbytné je také rozvíjet spolupráci mezi ekonomickým sektorem,
školami/školskými zařízeními, neziskovým sektorem či veřejnými institucemi (obce, ÚP).
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Specifický cíl: 1.3 Propagace území MAS
Opatření: 1.3.1 Zatraktivnění regionu a zvýšení přílivu návštěvníků
Rozvojová potřeba: D) Podpora cestovního ruchu a propagace regionu
Cílem opatření je zvyšovat úroveň propagace regionu, přilákat tak do území nové návštěvníky
přinášející do území kapitál a nabídnout jim patřičné kvalitní služby. Pro zvýšení atraktivity regionu
je nezbytné využívat moderní marketingové nástroje zaměřené na cílové skupiny potenciálních
návštěvníků. Pozornost bude směřována k různorodosti forem nabídky cestovního ruchu (venkovská
turistika, kulturní, přírodní památky, zážitková gastronomie, wellness, únikové hry, ekologické
projekty apod.) Nezbytné je také mít zajištěnou kvalitní infrastrukturu cestovního ruchu (infocentra,
ubytovny, parkoviště, cyklotrasy, sportoviště, turistické cíle apod.).

Specifický cíl: 2.1 Zlepšení podmínek života obyvatel, obnova občanské vybavenosti a zkvalitnění
služeb
Opatření: 2.1.1 Vybavenost měst a obcí
Rozvojová potřeba: A) Rozvoj občanské vybavenosti a volnočasových aktivit
Toto opatření řeší zajištění a rozvoj občanské vybavenosti obcí s cílem zabezpečit občanům kvalitní
podmínky pro život na venkově. Opatření se zaměřuje na výstavby, rekonstrukce, obnovy,
modernizace veřejných budov a jejich vybavení. Nezbytné je také udržovat zařízení sloužící
pro trávení volného času (klubovny, tělocvičny, hřiště, knihovny, komunitní centra apod.) Žádoucí je
též zabezpečit kvalitní a sociální péči v obcích, vč. modernizace a zkvalitňování zdravotnické
a sociální infrastruktury. Podporovat je potřeba i místní organizace a spolky, které se podílejí
na rozvoji společenského a kulturního dění v obci. Důležité je rozšiřovat bytovou zástavbu
a zajišťovat dostupné bydlení pro mladé lidi.

Opatření: 2.1.2 Školství a vzdělávání
Rozvojová potřeba: I) Rozvoj školství a podpora vzdělávání
Opatření je zaměřeno na podporu investic do infrastruktury škol a školských zařízení, konkrétně jde
o výstavby, rekonstrukce, modernizace budov, bezbariérovost, pořízení technického vybavení
odborných učeben apod. Dále budou intervence směrovat k podpoře neformálního, zájmového
a celoživotního vzdělávání. Dalším tématem je zajištění kvalitního vzdělávání pedagogů a školských
pracovníků. Nelze ani opomenout rozvoj spolupráce škol s podnikateli a také pokračování v realizaci
úspěšného projektu MAP.

Opatření: 2.1.3 Udržení a zkvalitnění služeb na venkově
Rozvojová potřeba: F) Rozvoj podnikání a zkvalitnění služeb na venkově
Opatření se zaměřuje na podporu základních služeb na venkově, které je nezbytné dlouhodobě
udržovat pro zachování kvalitního a spokojeného života obyvatel. Opatření řeší zachování
maloobchodních prodejen, hospod, pošt, základních a mateřských škol, zdravotnických a sociálních
zařízení apod. Pro zkvalitnění služeb je důležité se zaměřovat na využívání inovací a moderních
trendů (digitalizace, automatizace, SMART řešení apod.). Důležitá je také spolupráce podnikatelů
s veřejnou správou.
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Opatření: 2.1.4 Rozvoj sociálních služeb a začleňování znevýhodněných osob do života
Rozvojová potřeba: J) Zkvalitnění sociálních služeb, komunitních služeb a podpora zaměstnanosti
Opatření se zabývá zajištěním efektivního systému poskytování sociálních služeb v regionu
a pokrytím potřeb pro ohrožené osoby z vybraných cílových skupin, mj. s využitím potenciálu SVP
na území města Svitavy. Opatření řeší i podporu v oblasti komunitních služeb. Dále jsou zde řešeny
investice do infrastruktur sociálních a komunitních objektů (rekonstrukce, modernizace, vybavení).
Nezbytné je také postupně rozšiřovat nabídku a kapacity služeb reagujících na poptávku uživatelů
v území. Dále je pozornost věnována prorodinné a seniorské politice (např. příměstské tábory).
Budou podporovány aktivizační programy a inovativní metody práce, přičemž nebudou opomenuty
podpůrné aktivity v souvislosti s řešením post-covidového období. Nedílnou součástí opatření je
podpora vzdělávání uživatelů a pracovníků v SS.

Opatření: 2.1.5 Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu
Rozvojová potřeba: D) Podpora cestovního ruch a propagace regionu
Do tohoto opatření spadá budování, rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu
(ubytovací a stravovací zařízení, infocentra, cyklotrasy, sportovní zařízení, odpočívadla, parkoviště,
naučné a turistické stezky, rozhledny apod.). Důležité je naplno využívat potenciálu regionu
a vhodnou efektivní propagací přilákat do území návštěvníky a poskytnout jim kvalitní zázemí
a služby. Podporovat se bude také obnova přírodních a kulturních památek, které jsou v regionu
vyhledávané. Nezbytné je i sledovat a využívat nových trendů v oblasti cestovního ruchu
(ekoturistika, zážitková gastronomie, geochacing apod.). Nelze opomenout ani vyhledávání nových
partnerů a navazovaní spolupráce.

Specifický cíl: 2.2 Zlepšení technické a dopravní infastruktury, zajištění bezpečnosti obyvatel
Opatření: 2.2.1 Dobudování technické infrastruktury
Rozvojová potřeba: B) Rozvoj technické infrastruktury
Opatření napomůže vyřešit nevyhovující stavy technické infrastruktury ve vybraných obcích v území.
Zejména menší obce řeší budování, rekonstrukce kanalizací, obnovy vodovodů, pořizování ČOV
a septiků. Podpora by měla být věnována i modernizaci veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Dále bude nutné modernizovat provozy a objekty, snižovat jejich energetickou náročnost, využívat
alternativní zdroje energie (solární panely, tepelná čerpadla, biomasa, zateplování budov apod.)
a využívat moderní trendy a šetrné technologie. Významným tématem bude i digitalizace veřejné
správy (e-government), zavedení vysokorychlostního internetu v obcích a zajištění pokrytí
telefonním signálem ve všech obcích. Důležité bude také zajišťovat vznik a modernizaci sběrných
dvorů.
Opatření: 2.2.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Rozvojová potřeba: C) Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj cyklodopravy
Města a obce se dlouhodobě potýkají se zvýšenou dopravní intenzitou, což se projevuje zhoršeným
technickým stavem místních komunikací, dopravních staveb či komunikací pro pěší. Opatření
reaguje na výstavby, rekonstrukce, opravy, modernizace či běžné údržby dopravní infrastruktury.
Zajišťuje také plynulost a bezpečnost dopravy (retardéry, radary, přeložky, parkovací místa apod.)
a bezpečnost chodců (chodníky, přechody, osvětlení apod). Počítá se také s rozvojem cyklodopravy
(výstavba, rekonstrukce, údržba cyklostezek a cyklotras). Opatření také řeší zlepšování stavu veřejné
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dopravy (zastávky, nástupiště, mostky…). Nezbytné je také se zaměřovat se na inovativní, moderní
a ekologické trendy.

Opatření: 2.2.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, řešení rizik a katastrof
Rozvojová potřeba: H) Zlepšení požární a protipovodňové prevence
Cílem opatření je zajistit kvalitní podmínky pro činnost hasičských jednotek. Patří sem výstavby,
rekonstrukce, modernizace budov hasičských zbrojnic včetně pořízení technického a věcného
vybavení k požární bezpečnosti, likvidaci požárů, povodní či dalších mimořádných událostí. Dále je
nutné přijímat opatření pro zajištění ochrany obyvatel před povodněmi (výstavba poldrů,
rekonstrukce hrází, zkapacitnění koryt apod.) a také realizovat aktivity cílené na boj se suchem
(zadržování vody v krajině, mokřady, biocentra apod). Důležité také bude podporovat osvětovou
činnost v podobě preventivních přednášek pro obyvatele.
Specifický cíl: 3.1 Pestrá a udržovaná krajina
Opatření: 3.1.1 Péče o venkovskou krajinu
Rozvojová potřeba: E) Zlepšení stavu životního prostředí
Do opatření patří péče o veřejnou zeleň, nové výsadby, obnova a stabilizace přírodních krajinných
prvků, ochrana přírodního dědictví, ochrana vodních toků, zlepšování vodního režimu v krajině
a další vodohospodářská opatření. Opatření podporuje šetrné lesní a zemědělské hospodaření,
včetně využívání moderních trendů, inovací a investic do technologií nepoškozující venkovské
prostředí. Přetrvávajícím problémem je sucho a s tím spojený boj s kůrovcem v lesích, proto je
nezbytné přijímat patřičná preventivní opatření (nové výsadby, zadržování vody v krajině apod.).
Patří sem i realizace adaptivních opatření pro zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu. Do opatření
patří i obnova rekreačních, kulturních či doplňkových prvků, nacházejících se v přírodě (odpočívadla,
kapličky, studánky, mostky, turistické tabule apod.)
Specifický cíl: 3.2 Využívání přírodních zdrojů a zodpovědné chování k životnímu prostředí
Opatření: 3.2.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti budov
Rozvojová potřeba: B) Rozvoj technické infrastruktury; E) Zlepšení stavu životního prostředí
Cílem opatření je maximální využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, zajištění
energetické soběstačnosti a snížení energetické spotřeby podniků, veřejných institucí a domácností.
Intervence je nutné směřovat ke snižování energetické náročnosti budov (zateplování, výměna
otvorových prvků, fotovoltaika apod.). Soustřeďovat se na využívání alternativních zdrojů energie
(solární, vodní, větrné elektrárny, využití biomasy apod.) a také průběžně snižovat emise ovzduší
(elektromobilita, ekologické vytápění) s vazbou např. na projekty komunitní energetiky. Důležitá
bude také vzdělávací či osvětová činnost na témata využívání obnovitelných či alternativních zdrojů
energie a ochrana přírody.

Opatření: 3.2.2 Optimální nakládání s odpady
Rozvojová potřeba: E) Zlepšení stavu životního prostředí
V rámci opatření bude řešena modernizace, rozšiřování a technické vybavení sběrných dvorů,
vč. zajištění efektivního systému třídění a recyklace odpadů. Dále bude řešeno rozšiřování či
budování kompostáren, likvidace černých skládek či odstraňování ekologických zátěží. Nutné bude
využívání inovativních technologií pro třídění, zpracování a konečnou likvidaci odpadů. Ke zlepšení
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výchovy vedoucí k rostoucímu přístupu na zlepšování životního prostředí bude nutné realizovat
ekologicky výchovné projekty škol a zvyšovat osvětu obyvatel vedoucí k zodpovědnému nakládání s
odpady.

Specifický cíl: 4.1 Rozvoj a udržování spolupráce napříč veřejným a soukromým sektorem
Opatření: 4.1.1 Spolupráce v regionu a s okolním partnerstvím
Rozvojová potřeba: K) Rozvoj partnerství a meziobecní spolupráce
Opatření řeší vznik a rozvoj spolupráce mezi partnery napříč veřejným a soukromým sektorem
na regionální, národní a zahraniční úrovni. V rámci spolupráce budou podporovány a řešeny
inspirativní témata z oblasti cestovního ruchu, podnikání, zemědělství, lesnictví, vzdělávání,
volnočasových aktivit, sportovních, kulturních, společenských, sociálních aktivit či SMART řešení.
Pro realizaci těchto projektů bude nezbytné vyhledávat aktivní leadery a zdroje financování.
Pozornost bude věnována také udržování a posilování meziobecní spolupráce, zejména
při předávání zkušeností a příkladů dobré praxe. Součástí opatření bude zapojování místních aktéru
a široké veřejnosti do realizace strategie MAS.
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Tabulka 5 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.

Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

1. EKONOMICKY SILNÝ REGION:

Specifické cíle
1.1 Rozvíjení podnikání na venkově

Podporou lokální ekonomiky a zaměstnanosti zajistit Počet zrealizovaných projektů
podmínky pro stabilní, podnikatelsky aktivní a
konkurenceschopný region.

Opatření Strategického rámce
1.1.1 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově
1.1.2 Podpora zemědělského a lesního hospodaření

1.2 Podpora zaměstnanosti

1.2.1 Tvorba pracovních míst a podpora lokální zaměstnanosti

1.3 Propagace území MAS

1.3.1 Zatraktivnění regionu a zvýšení přílivu návštěvníků
2.1.1 Vybavenost měst a obcí

2. KVALITNÍ A SPOKOJENÝ REGION:
Rozvojem infrastruktury, obnovou občanské
vybavenosti a zkvalitněním služeb vytvořit v regionu Počet zrealizovaných projektů
kvalitní podmínky pro spokojený život obyvatel.

2.1.2 Školství a vzdělávání
2.1 Zlepšení podmínek života
obyvatel,
obnova
občanské 2.1.3 Udržení a zkvalitnění služeb na venkově
vybavenosti a zkvalitnění služeb
2.1.4 Rozvoj sociálních služeb a začleňování znevýhodněných osob do života
2.1.5 Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu
2.2.1 Dobudování technické infrastruktury
2.2 Zlepšení technické a dopravní
infrastruktury, zajištění bezpečnosti 2.2.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
obyvatel
2.2.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, řešení rizik a katastrof

3. ZDRAVÝ A ČISTÝ REGION:

3.1 Pestrá a udržovaná krajina

Šetrným hospodařením, využíváním přírodních
zdrojů, patřičnou péčí o venkovskou krajinu a Počet zrealizovaných projektů
osvětovou činností zkvalitňovat podmínky životního
prostředí v regionu.

3.2.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti
3.2 Využívání přírodních zdrojů a
budov
zodpovědné chování k životnímu
prostředí
3.2.2 Optimální nakládání s odpady

4. PARTNERSKÝ REGION:
Budováním a rozvíjením spolupráce s regionálním,
národními a zahraničními partnery posilovat
potenciál regionu MAS Svitava.

Počet zrealizovaných projektů

3.1.1 Péče o venkovskou krajinu

4.1 Rozvoj a udržování spolupráce
napříč veřejným a soukromým 4.1.1 Spolupráce v regionu a s okolním partnerstvím
sektorem

Počet uzavřených partnerství
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Tabulka 6 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.1 Rozvíjení podnikání na 1.1.1 Podpora rozvoje Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
venkově
podniků a služeb na podmínky pro diverzifikaci ekonomické
venkově
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace
ekonomických činností a podpora
tvorby lokálních pracovních míst
1.1.2
Podpora Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
zemědělského a lesního podmínky pro diverzifikaci ekonomické
hospodaření
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci
1.2 Podpora zaměstnanosti 1.2.1 Tvorba pracovních Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
míst a podpora lokální podmínky pro diverzifikaci ekonomické
zaměstnanosti
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace
ekonomických činností a podpora
tvorby lokálních pracovních míst
1.3 Propagace území MAS
1.3.1 Zatraktivnění regionu Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
a
zvýšení
přílivu podmínky pro diverzifikaci ekonomické
návštěvníků
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
2.1 Zlepšení podmínek 2.1.1 Vybavenost měst a Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
života obyvatel, obnova obcí
služeb v regionálních centrech i v jejich
občanské vybavenosti a
venkovském zázemí s důrazem
zkvalitnění služeb
na kulturní dědictví, péči o památky
a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím
a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
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2.1.2 Školství a vzdělávání

2.1.3 Udržení a zkvalitnění
služeb na venkově

2.1.4 Rozvoj sociálních
služeb
a
začleňování
znevýhodněných osob do
života
2.1.5
infrastruktury
ruchu

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné
občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem
na kulturní dědictví, péči o památky
a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím
a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní
prevenci
sociálního
vyloučení
a energetické chudoby a podporovat
komunitní život v obcích
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné
občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace
ekonomických činností a podpora
tvorby lokálních pracovních míst
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní
prevenci
sociálního
vyloučení
a energetické chudoby a podporovat
komunitní život v obcích

Zkvalitnění Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
cestovního podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem
na kulturní dědictví, péči o památky
a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím
a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
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2.2 Zlepšení technické a 2.2.1 Dobudování technické
dopravní
infrastruktury, infrastruktury
zajištění
bezpečnosti
obyvatel

2.2.2 Zkvalitnění dopravní
infrastruktury

2.2.3 Zvýšení bezpečnosti
obyvatel, řešení rizik a
katastrof

3.1 Pestrá a udržovaná 3.1.1 Péče o venkovskou
krajina
krajinu

3.2 Využívání přírodních
zdrojů
a
zodpovědné
chování
k životnímu
prostředí

3.2.1
obnovitelných
energie
a
energetické
budov

Využívání
zdrojů
snižování
náročnosti

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů
Specifický cíl 5.2: Zajistit dobrou
dopravní dostupnost v rámci regionu
a ve vazbě na aglomerace a metropole
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné
občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné
občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci
Specifický
cíl
3.5:
Umožnit
energetickou
transformaci
venkovského zázemí regionálních
center

3.2.2 Optimální nakládání s Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
odpady
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné
občanské vybavenosti
4.1 Rozvoj a udržování 4.1.1 Spolupráce v regionu Specifický cíl 6.2: Rozvíjet strategické
spolupráce napříč veřejným a s okolním partnerstvím
plánování na bázi funkčních regionů
a soukromým sektorem
a posilovat spolupráci aktérů v území
Specifický cíl 6.3: Zohledňovat územní
dimenzi v rámci sektrorových politik
a rozvíjet SMART řešení
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Většina měst a obcí v regionu MAS má podobné problémy a potřeby, jejichž intenzita se liší podle
místních podmínek. Strategie CLLD nabízí řadu řešení v jakých oblastech spolupracovat a jak celé území
sblížit a najít společné zájmy nejen na úseku samosprávy, ale i mezi podnikateli, zaměstnavateli
a neziskovými subjekty. V níže uvedeném schématu je znázorněna míra integrace mezi jednotlivými
opatřeními. Strategie CLLD obsahuje celkem 4 strategické cíle, 8 specifických cílů a 16 opatření,
sestavených na základě vyhodnocení analýzy potřeb v území MAS. Jednotlivé strategické cíle
se vzájemně propojují v klíčových oblastech rozvoje.
Významné integrační vazby lze spatřovat u opatření strategického cíle 1 Ekonomický a silný region,
který řeší podporu podnikání, lokální zaměstnanosti, zatraktivnění regionu a přísun návštěníků
do území. Opatření 1.1.1 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově se vzájemně propojuje
s opatřením 1.1.2 Podpora zemědělského a lesního hospodaření, jejíž aktivity mají významný vliv
podporu zaměstnanosti v regionu (1.2.1 Tvorba pracovních míst a podpora lokální zaměstnanosti).
Podpora směřovaná podnikatelým subjektům (1.1.1, 1.1.2) také výrazně ovlivní rozvoj infrastruktury a
kvalitu služeb (2.1.1, 2.1.3) a podpoří oblast cestovního ruchu (2.1.5). Kvalitní technická a dopravní
infastruktura (2.2.1, 2.2.2) také významně souvisí z rozvojem ekonomických aktivit (1.1.1, 1.1.2) a
zajíštěním dopravní dostupnosti za prací. Opatření 1.2.1 Tvorba pracovních míst a podpora lokální
zaměstnanosti je široce provázano s opatřením 2.1.2 Školství a vzdělávání, kde je spatřován prostor
pro spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a absolventy škol a s opatřením 2.1.4 Rozvoj sociálních
služeb a začleňování znevýhodněných osob do života, kde bude podpora směřována pro
zaměstnavatele, kteří budou zaměsnávat ohrožené osoby na trhu práce. Významnou propojenost lze
spatřovat s opatřením 2.2.2 Zlepšení dopravní infrastruktury, kde kvalitní dopravní infrastruktura má
výrazný vliv na zajištění dostupnosti obyvatel do zaměstnání a do škol (1.2.1, 2.1.2). Integrační prvky
lze naleznout mezi opatřeními 1.1.1, 1.1.2 a opatřeními strategického cíle 3 Zdravý
a čistý region (3.1.1, 3.2.1, 3.2.2), velkou pozornost si totiž zaslouží podniky, které budou pozitivně
ovlivňovat životní prostředí (energetická opatření, šetrné technologie, ekologické zemědělské či lesní
hospodaření apod.). Integrační prvky lze jednoznačně spatřovat napříč opatřeními 1.3.1 Zatraktivnění
regionu a zvýšení přílivu návštěvníků, 2.1.5 Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, 2.2.2
Zkvalitnění dopravní infrastruktury (např. rozvoj cyklodopravy) a 3.1.1 Péče o venkovskou krajinu
(např. kulturní a přírodní turistické cíle). Nejvíce integračních prvků se nachází u opatření strategického
cíle 2 Kvalitní a spokojený region, který řeší rozvoj infrastruktury obcí, škol, cestovního ruchu,
zkvalitnění základních služeb, rozvoj sociálních služeb a bezpečnost obyvatel. Pestrá a kvalitní
vybavenost měst a obcí (2.1.1) přiláká do regionu nové návštěvníky, kteří přínosem kapitálu podpoří
rozvoj místní ekonomiky (1.1.1, 1.3.1). Opatření 2.1.1 je také integračně propojeno s mnoha dalšími
opatřeními 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1., 3.2.1, 3.2.2, neboť investice směřující
do těchto oblastí též výrazně zkvalitní občanskou vybavenost. Integrační vazby lze taky spatřovat mezi
opatřením 2.1.2 Školství a vzdělávání a opatřením (celoživotní a neformální vzdělávání) 2.1.4 Rozvoj
sociálních služeb a začleňování znevýhodněných osob do života (rekvalifikační kurzy, zvyšování
kvalifikace). Opatření 2.1.2 je provázané s opatřením 2.2.2 Zkvalitnění dopravní infastruktury, kde by
se nemělo opomenout zajištění dopravní dostupnost do škol. Významnou propojenost nacházíme také
u opatření 2.1.5 Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a opatření 2.2.2 Zkvalitnění dopravní
infrastruktury, kde kvalitní a pestrá dopravní infastruktura (např. cyklostezky, cyklotrasy) zajistí do
území větší příliv turistů a návštěvníků. Opatření 3.1.1. Péče o venkovskou krajinu, je také významně
propojeno s opatřením 2.1.5, kde udržovaná krajina a péče o přírodní bohatství, společně s
doprovodnou infastrukturou v přírodě (lavičky, mostky, info tabule apod.), dokáže též přilákat do
území nové turisty a návštěvníky. Opatření 2.1.5 je vzájemně provázáno s opatřením 1.3.1, kde
intervence směřované do infrastruktury cestovního ruchu výrazně rozšíří nabídku cílovým
návštěvníkům, a také dojde k posílení atraktivity regionu. Všechna opatření strategického cíle 3 jsou
též integračně propojená i opatřením 2.1.2, kde jde zejména o osvětové činnosti, vzdělanost
a informovanost obyvatel o problematice životního prostředí. Intervence směřované do technické
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a dopravní infrastruktury pozitivně ovlivní i dlouhodobé udržení základních služeb v obcích (prodejny,
školy, hospody, zdravotní centra apod.). Výraznou provázanost lze spatřovat u opatření 2.2.1
Dobudování technické infrastruktury s opatřeními strategického cíle 3 Zdravý a čistý region (šetrné
technologie, alternativní zdroje energie, snižování energetické náročnosti, sběrné dvory apod.).
Aktivity v opatření 2.2.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, řešení rizik a katastrof se prolínají do opatření
3.1.1 Péče o venkovskou krajinu, kde jsou řešena témata vodního hospodářství (např. protipovodňová
opatření) či boj se suchem (např. zadržování vody v krajině). Středně silná propojenost je i ve
strategickém cíli 3 Zdravý a čistý region napříč všemi opatřeními (3.1.1, 3.2.1, 3.2.2) a to ve vazbě
podporovaných aktivit zaměřených na životní prostředí. Partnerskou spolupráci na úrovni regionální,
národní či zahraniční lze integračně propojovat napříč tématy u všech opatření Strategie CLLD.
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Opatření Strategického rámce

1.3.1 Zatraktivnění regionu
zvýšení přílivu návštěvníků

2.1.5 Zkvalitnění
cestovního ruchu

2.2.1
Dobudování
infrastruktury

a

dopravní
Zkvalitnění
2.2.2
infrastruktury

4.1.1 Spolupráce v regionu
s okolním partnerstvím

a

3.2.2 Optimální nakládání s odpady

3.2.1 Využívání obnovitelných
snižování
a
energie
zdrojů
energetické náročnosti budov

3.1.1 Péče o venkovskou krajinu

2.2.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel,
řešení rizik a katastrof

technické

infrastruktury
Dobudování
2.2.1
infrastruktury

2.1.5 Zkvalitnění
cestovního ruchu

2.1.4 Rozvoj sociálních služeb a
začleňování znevýhodněných osob
do života

2.1.3 Udržení a zkvalitnění služeb
na venkově

2.1.2 Školství a vzdělávání

2.1.1 Vybavenost měst a obcí

1.3.1 Zatraktivnění regionu
zvýšení přílivu návštěvníků

1.2.1 Tvorba pracovních míst a
podpora lokální zaměstnanosti

1.1.2 Podpora zemědělského a
lesního hospodaření

1.1.1 Podpora rozvoje podniků a
služeb na venkově

Tabulka 7 Matice integrovaných rysů SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. 21+

1.1.1 Podpora rozvoje podniků a
služeb na venkově

1.1.2 Podpora zemědělského a
lesního hospodaření

1.2.1 Tvorba pracovních míst a
podpora lokální zaměstnanosti

a

2.1.1 Vybavenost měst a obcí

2.1.2 Školství a vzdělávání

2.1.3 Udržení a zkvalitnění služeb na
venkově

2.1.4 Rozvoj sociálních služeb a
začleňování znevýhodněných osob
do života

infrastruktury

technické
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2.2.2
Zkvalitnění
infrastruktury

dopravní

2.2.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel,
řešení rizik a katastrof
3.1.1 Péče o venkovskou krajinu
3.2.1 Využívání obnovitelných
zdrojů
energie
a
snižování
energetické náročnosti budov
3.2.2 Optimální nakládání s odpady
4.1.1 Spolupráce v regionu
s okolním partnerstvím

Silná integrační vazba

a

Středně silná integrační vazba

Slabá integrační vazba

Žádná integrační vazba

Zdroj: Vlastní zpracování
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3.4 Popis inovativních rysů strategie
Mezi principy metody Leader patří uplatňování inovativních postupů. V rámci aktivit realizace strategie
CLLD bude kladen velký důraz na využívání inovativních, moderních, chytrých (SMART) nástrojů, řešící
problémy a potřeby v území.
Tabulka 8 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030

Pilíř Inovační strategie ČR
2030

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Stručný popis návaznosti

Financování a hodnocení
výzkumu a vývoje

x

x

Národní start-up a spin-off
prostředí

x

x

2.1.2 Školství a vzdělávání

V opatření budou řešeny inovativní
projekty v oblasti polytechnického
vzdělání,
a
to
na
úrovni
od
předškolního,
základního,
středoškolského až po celoživotní
vzdělávání.

x

x

Polytechnické vzdělávání

Inovační a výzkumná centra

Digitální stát, výroba a služby

1.1.1 Podpora rozvoje Opatření budou zaměřeny na využívání
podniků a služeb na moderních
trendů
v oblastech
digitalizace, robotizace, automatizace
venkově
zejména u malých a středních podniků.
2.2.1
Dobudování
Obce se budou směřovat investice
technické infrastruktury
do digitální veřejné správy (egovernment).
1.1.1 Podpora rozvoje Opatření zahrnují aktivity zaměřené
podniků a služeb na na inovativní, moderní a chytrá řešení
venkově
a využívání šetrných a energeticky
úsporných technologií.
1.1.2
Podpora
zemědělského a lesního
hospodaření

Chytré investice

2.2.1
Dobudování
technické infrastruktury
3.2.1
Využívání
obnovitelných
zdrojů
energie
a
snižování
energetické
náročnosti
budov

Mobilita a stavební prostředí

2.2.2 Zkvalitnění dopravní Opatření bude využívat chytrá řešení
infrastruktury
k zajištění
dopravní
dostupnosti
a obslužnosti do měst a obcí. Dále bude
3.1.1. Péče o venkovskou
využívat ekologicky šetrné nástroje ke
krajinu
snižování
emisí
v dopravě
(elektromobilita).
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Ochrana duševního
vlastnictví

Chytrý marketing

x

x

1.3.1
Zatraktivnění Opatření bude propagovat region
regionu a zvýšení přílivu s využitím
nástrojů
chytrého
návštěvníků
marketingu a nových moderních
trendů.

4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Místní akční skupina Svitava z. s. má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN
ustanoveny tzv. povinné orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve stanovách.
Místní akční skupina Svitava z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění. Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími veřejné
a soukromé socioekonomické zájmy působícími na území mikroregionů Svitavsko a Brněnec, které
vyslovily souhlas s realizací SCLLD 21+ Místní akční skupiny Svitava z. s. na svém území.
Účelem spolku je rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně
vedeného místního rozvoje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
prostřednictvím místní akční skupiny, aktivizace obyvatelstva a subjektů na území spolku do veřejně
prospěšné činnosti, dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných, řízení
dalších činností, které jsou v souladu s účelem spolku a se zájmy členů a zajišťování k tomu potřebných
finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS (http://massvitava.cz/stanovy-a-jednaci-rady).
Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které
jsou zveřejněny na webu MAS (http://massvitava.cz/stanovy-a-jednaci-rady).
Povinné orgány MAS:
Valná hromada – nejvyšší orgán MAS
Výbor – statutární orgán MAS
Rada – rozhodující orgán MAS
Výběrová komise – výběrový orgán MAS
Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS
Obrázek 3 Organizační struktura Místní akční skupiny Svitava z. s.

Zdroj: Vlastní zpracování
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MAS má zřízenou kancelář MAS a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro
realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS a zodpovídá za realizaci SCLLD.
Statutárním zástupcem MAS je předseda Výboru MAS. Kontakty na pracovníky a statutární zástupce
MAS jsou zveřejněny na webu MAS (http://massvitava.cz/kontaktni-udaje).

4.2 Popis animačních aktivit
V rámci realizaci strategie CLLD bude MAS mimo administraci projektů konečných žadatelů provádět
tyto animační aktivity:
Tabulka 9 Animační aktivity Místní akční skupiny Svitava z. s.

Oblast animace
1. Animace v rámci alokací
Akčního plánu SCLLD

2. Dotační poradenství

3. Vzdělávání,
informování

osvěta,

Popis animační činnosti
Informování o dotačních možnostech v rámci akčního plánu
strategie CLLD
Konzultační a poradenské činnosti
Animace škol a školských zařízení (šablony)
Pořádání seminářů, školení, workshopů pro žadatele a příjemce
Informování o dalších dotačních možnostech (regionální, krajské,
národní, mezinárodní)
Zasílání informací o dotačních možnostech všem partnerům
a zájemcům
Pravidelné zveřejňování informací na webu, facebookových
stránkách, instagramu
Vyhledávání a iniciace projektových záměrů v území, tj. zvyšování
absorpční kapacity území (mapování záměrů obcí a jejich
propojování a tvorba integrovaných projektů)
Konzultace k projektovým záměrům
Zvyšování schopností subjektů z území získat dotační zdroje
a úspěšně realizovat rozvojové projekty
Poskytnutí doporučení na další experty
Zvyšování schopností subjektů z území získat dotační zdroje
a úspěšně realizovat rozvojové projekty
Publikování úspěšných projektů, předávání a získávání příkladů
dobré praxe
Propojování a navazování spolupráce s partnery
Fundraising pro subjekty z území MAS (organizace lokálních
grantových programů z vlastních či jiných zdrojů)
Organizace lokálních grantových programů typu „malého Leaderu“
(z vlastních prostředků, či z jiných zdrojů)
Propojování jednotlivých aktérů regionu
Pomoc podnikatelům, kteří chtějí podpořit rozvoj území (např.
vytipování projektů k podpoře, organizace speciálních grantových
programů)
Příprava vlastních projektových záměrů MAS zaměřených
na vzdělávání
Mapování vzdělávacích potřeb území
Organizace vzdělávacích a osvětových akcí
Vydávání textových a audiovizuálních materiálů o regionu
a příbězích místních obyvatel
Tvorba výukových materiálů
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4. Podpora inovací

5. Síťování a koordinace

6. Přenos znalostí a
zkušeností MAS mimo
území MAS

Spolupráce s místními základními a středními školami
Zajištění/tvorba informačních materiálů na podporu rozvoje
oblastí řešených v SCLLD
Prezentování činnosti MAS a přínosů CLLD
Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení
Podpora přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území
Zapojování se do výzkumných aktivit vysokoškolských institucí
Příprava pilotních projektů (financování realizace potom v rámci
daného projektu)
Pilotní realizace řešení
Realizace zastřešujících projektů (srovnatelná řešení pro větší
skupinu obdobných subjektů)
Podpora vzniku nových produktů, služeb a řešení
Setkávání se s aktéry území
Propojování subjektů v území za účelem uspořádání akcí,
společného řešení problémů a přípravy a realizace projektů
Vytipovávání odborných specifických subjektů a osob, využívání
jejich znalostí a zkušeností a podpora jejich zapojení do rozvoje
regionu
Koordinace činností v území
Podpora realizace SCLLD formou spolupráce a členství v zájmových
organizacích (zejména organizace cestovního ruchu / destinační
managementy, hospodářské komory, agrární komory)
Působení MAS jako mediátora mezi různorodými subjekty z území
při řešení dílčích problémů
Podpora využití místních zdrojů
Podpora využití ekonomického potenciálu
Zapojení MAS do rozvojových sítí
Sdílení znalostí a zkušeností MAS

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
Místní akční skupina Svitava z. s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu
s metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů
v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva
pro místní rozvoj, odboru regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.
Nad rámec monitoringu a evaluace dle pokynů jednotlivých ŘO bude MAS jednou ročně provádět
vyhodnocení plnění strategie CLLD, která bude předkládána nejvyššímu, rozhodovací a kontrolnímu
orgánu MAS.
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4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Definované indikátory na úrovni strategických cílů byly stanoveny na základě absorpční kapacity území
a na základě vyhodnocení sběru projektových záměrů potenciálů žadatelů.
Tabulka 10 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.

Strategický cíl

Indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

(1. 1. 2021)

(31. 12. 2027)

1. EKONOMICKY SILNÝ
REGION

Počet zrealizovaných
projektů

Počet

0

20

2. KVALITNÍ A
SPOKOJENÝ REGION

Počet zrealizovaných
projektů

Počet

0

30

3. ZDRAVÝ A ČISTÝ
REGION

Počet zrealizovaných
projektů

Počet

0

10

Počet zrealizovaných
projektů

Počet

0

3

Počet uzavřených
partnerství

Počet

0

3

4. PARTNERSKÝ
REGION
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování
standardů MAS.

Digitálně

Ve Svitavách dne 17. 8. 2021

Vladimír
Vladimír podepsal
Buchta
Datum: 2021.08.17
Buchta 13:08:04 +02'00'

………………………………………………
Vladimír Buchta
Předseda Místní akční skupiny Svitava z. s.
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