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1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU
1.1.1 Úvodní informace o MAS a základní informace o SCLLD MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD) MAS Česká Kanada, o.p.s. je
rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje přispívá k efektivnímu
řízení procesů plánování ekonomického a sociálního rozvoje území MAS.
Stanovením vize a cílů a rozpracováním postupných kroků, které povedou k naplnění cílů skrze opatření
a podopatření, dojde k cílenému a žádoucímu rozvoji regionu. Naplňováním vize strategie chce MAS
Česká Kanada přispět ke zlepšení kvality života obyvatel žijících na území MAS. Rovněž chce přispět
i k dalšímu využití kulturního dědictví a přírodního bohatství, které jsou pro tento příhraniční region
charakteristické.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada, o.p.s. vychází zejména z potřeb
MAS jako územního celku a zároveň respektuje zájmy jednotlivých obcí, podnikatelů, neziskových
organizací a mikroregionů, zapojených do MAS Česká Kanada, o.p.s. Je podstatné, že i přesto je
strategie v souladu s hlavními směry rozvoje, prioritami a cíli vyšších územních celků.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada, o.p.s. je vypracována podle zásad,
pokynů a doporučení metodiky MZE ČR, MMR ČR, MPSV a také s ohledem na specifické potřeby MAS
Česká Kanada, o.p.s. Zároveň není v rozporu s platnými územně plánovacími dokumenty a
urbanistickými studiemi jednotlivých obcí zapojených do MAS Česká Kanada, o.p.s.

Základní informace o MAS Česká Kanada o.p.s.
Název: MAS Česká Kanada o.p.s. (do 23. 6. 2015 pod názvem Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.)
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Založení: 19. 7. 2012 v Jindřichově Hradci jako o.p.s.; do rejstříku obecně prospěšných společností
zapsána 24. 8. 2012, oddíl O, vložka č. 233
Sídlo: Masarykovo náměstí 168/II., 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28158717
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842
Číslo účtu: 4000050954/7940
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Vilma Szutová, ředitelka o.p.s., tel.: 602 101 346, 384 351 358
E-mail: szutova@masck.cz
E-mail: info@masck.cz
Web: www.masck.cz
Datová schránka: c5eq6sk
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Činnost obecně prospěšné společnosti se řídí zákonem 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
druh poskytovaných služeb je popsán v zakládací smlouvě. MAS Česká Kanada, o.p.s. byla založena za
účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu, a to zejména:


podpora komunitní spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova na území MAS Česká
Kanada;



schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje;



zpracování jiných rozvojových projektů, studií a analýz;



poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů
na realizaci projektů partnerů MAS;



spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery;



propagační, popularizační a publikační činnost;



pořádání konferencí, seminářů, odborných kurzů, stáží, jiných vzdělávacích a společenských
akcí včetně lektorské činnosti;



výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje;



vzdělávání dětí, mládeže a dospělých;



činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;



péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti;



spoluúčast na projektech evropské spolupráce;



péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí;



podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí;



péče o rozvoj cestovního ruchu (také obnova a budování prostor pro služby v cestovním
ruchu);



evidence a monitoring realizovaných projektů;



vyhledávání možných finančních zdrojů při financování rozvojových projektů oblasti působení
MAS Česká Kanada o.p.s.

Přehled zakladatelů a partnerů obecně prospěšné společnosti (k 31. 12. 2015)
Počet zakladatelů o.p.s. je 18, z toho 2 DSO, 2 města samostatně, 2 obce samostatně, 10
podnikatelských subjektů, 1 vysoká škola, 1 NNO. Níže jsou uvedení zakladatelé o.p.s.:
1. Mikroregion Jindřichohradecko-svazek obcí Jindřichohradecko, IČ: 70974250, se sídlem
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec;
2. Mikroregion Dačicko, IČ: 71223649, se sídlem Krajířova 27/I, 380 13 Dačice;
3. Město Nová Bystřice, IČ: 00247138, se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice;
4. Město Strmilov, IČ: 00247511, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov;
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5. Obec Staré Město pod Landštejnem, IČ: 00247499, se sídlem Staré Město pod Landštejnem 19,
378 82 Staré Město pod Landštejnem;
6. Obec Kunžak, IČ: 00246964, se sídlem náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak;
7. Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov,
Fakulta managementu Jindřichův Hradec, se sídlem Jarošovská 1117, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ: 61384399;
8. Český rybářský svaz, MO Jindřichův Hradec, IČ: 00666734, se sídlem Schwaigrova 1118, 377 01
Jindřichův Hradec II;
9. AGRO-LA, spol. s r.o., IČ: 46682325, DIČ: CZ46682325, se sídlem Jiráskovo předměstí 630/III,
377 01 Jindřichův Hradec;
10. KERAMIKA RH, s.r.o., se sídlem Děbolín 26, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28063686;
11. Vratislav Čech, se sídlem Dlouhá 431/V, 380 01 Dačice, IČ: 60658541, DIČ: CZ699001121;
12. Poslušný Jan, se sídlem Světecká 191, 378 25 Deštná, IČ: 65053109;
13. Josef Uchytil, se sídlem Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, IČ: 12922650, DIČ: CZ5604261498;
14. Miloš Stejskal, se sídlem Máchova 440, 380 01 Dačice, IČ: 60821761, DIČ: CZ7710111442;
15. STAGRA, spol. s r.o., IČ: 45023123, DIČ: CZ45023123, se sídlem Družstevní 498, 378 56
Studená;
16. Okresní agrární komora v Jindřichově Hradci, IČ: 49060147, se sídlem Pravdova 837/II, 377 01
Jindřichův Hradec;
17. Jihočeská hospodářská komora, se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, IČ: 48208248;
Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci, se sídlem Náměstí Míru
140/I, 377 01 Jindřichův Hradec;
18. 2 ES, spol. s r. o., IČ: 60068116, DIČ: CZ60068116, se sídlem Pantočkova 90, 380 01 Dačice.
Počet partnerů obecně prospěšné společnosti je v současnosti 53, z toho 3 mikroregiony (ve kterých je
soustředěno 50 obcí a měst), samostatně pak 2 obce a 2 města, 1 vysoká škola, 1 střední učiliště, 15
farností, 6 neziskových organizací a 23 podnikatelů a malých firem.
Tabulka 1 Partneři obecně prospěšné společnosti
Partneři MAS Česká Kanada
Název subjektu

Sektor

Zájmová skupina

Počet hlasů

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Veřejný
Veřejný
Soukromý - podnikatelský
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný

Pro veřejný rozvoj
Pro veřejný rozvoj
Dodavatelé a zpracovatelé
Pro veřejný rozvoj
Pro veřejný rozvoj
Pro veřejný rozvoj
Pro veřejný rozvoj
Pro vzdělávání
Pro vzdělávání

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mikroregion Jindřichohradecko
Mikroregion Dačicko
Vratislav Čech
Město Nová Bystřice
Obec Kunžak
Město Strmilov
Obec Staré Město pod Landštejnem
Vysoká škola ekonomická v Praze
SOU zemědělské a služeb Dačice
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11
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14
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17
18
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ČČK Jindřichův Hradec
JOCKEY Club Malý Pěčín
CIVIS NOVUS
MO ČRS J. Hradec
AGRO-LA spol. s r.o.
ZEPPY s.r.o.
Jana Závodská
Miloš Stejskal
STAGRA spol. s r.o.
2ES, spol. s r.o.
Jihočeská hospodářská komora
TEKABEN s.r.o.
Jan Poslušný
KERAMIKA RH, spol. s r.o.
Okresní agrární komora Jindřichův Hradec
CIZ-AGRO, a.s.
Josef Uchytil
Daniel Rešl
Libor Kořínek
Lenka Šťástková
Jiří Lojka
Milan Petržílek
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Římskokatolická farnost - probošství J. Hradec
Občanské sdružení Vespolek
Soběslavská pahorkatina z.s.
Římskokatolická farnost Kunžak
Římskokatolická farnost Deštná
Římskokatolická farnost Nová Bystřice
Římskokatolická farnost Člunek
Římskokatolická farnost Hůrky
Římskokatolická farnost Lodhéřov
Římskokatolická farnost Pluhův Žďár
Římskokatolická farnost Jarošov nad Nežárkou
Římskokatolická farnost Kostelní Radouň
Římskokatolická farnost Klášter
Římskokatolická farnost Staré Město pod Landštejnem
Římskokatolická farnost Strmilov
Římskokatolická farnost Blažejov
Římskokatolická farnost Roseč
Statek Horní Dvorce s.r.o.
Ranch28 s.r.o.
Military centrum Dvoreček o.s.
Milada Bílková

Soukromý - neziskový
Soukromý - neziskový
Soukromý - neziskový
Soukromý - neziskový
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Veřejný
Soukromý - neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - podnikatelský
Soukromý - neziskový
Soukromý - podnikatelský

Pro vzdělávání
Pro volný čas
Pro volný čas
Pro volný čas
Dodavatelé a zpracovatelé
Dodavatelé a zpracovatelé
Dodavatelé a zpracovatelé
Zemědělci
Zemědělci
Dodavatelé a zpracovatelé
Pro vzdělávání
Dodavatelé a zpracovatelé
Zemědělci
Dodavatelé a zpracovatelé
Zemědělci
Zemědělci
Dodavatelé a zpracovatelé
Zemědělci
Zemědělci
Zemědělci
Zemědělci
Zemědělci
Dodavatelé a zpracovatelé
Pro duchovní rozvoj
Pro vzdělávání
Pro veřejný rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Pro duchovní rozvoj
Zemědělci
Zemědělci
Pro volný čas
Zemědělci

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Základní informace o SCLLD MAS Česká Kanada
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) představuje klíčovou komponentu místního
rozvoje. Z toho vyplývá i její hlavní funkce, a to integrovat rozvojové potřeby různých partnerů na
místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů, a navrhnout možnosti
jejich uspokojení formou strategických záměrů v kontextu udržitelného rozvoje. Hlavní důraz je přitom
kladen na místní potřeby a spolupráci při rozvoji daného území tak, aby bylo možné zacílit na skutečné
významné problémy území a posílit jeho rozvojový potenciál.
Tato strategie CLLD má podobu střednědobé strategie, která je vymezena obdobím let 2014-2020 a
která vychází z principů dlouhodobě udržitelného rozvoje území. Jedná se o ucelený rozvojový
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dokument, jehož geografická působnost je vymezena působností činnosti Místní akční skupiny Česká
Kanada.

Princip a postup tvorby SCLLD
Strategie CLLD je zaměřena na široké spektrum místních aktérů, čemuž odpovídal i způsob její tvorby.
V něm se prolínala komunitní a expertní forma zpracování a princip tvorby „zdola-nahoru“. SCLLD
vznikla ve spolupráci mezi představiteli MAS Česká Kanada, místními aktéry a akademickými pracovníky
Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM VŠE). Pracovníci FM
VŠE plnili roli externích odborníků a zajistili metodický dohled nad zpracováním strategie. Na obsahu
samotné strategie se rozhodující měrou podíleli pracovníci a manažeři MAS Česká Kanada a místní
aktéři ve formě pracovních skupin, čímž bylo zajištěno, že stanovené cíle odráží skutečné potřeby
území a zároveň je strategie jako celek pro všechny územní aktéry pochopitelná a reálně využitelná.
V obecné rovině SCLLD naplňuje tyto body: (a) odůvodňuje potřebu tvorby, osvětluje postup vytváření
a vymezuje svou působnost, (b) identifikuje hlavní rozvojové problémy a potenciál rozvoje území, (c)
stanovuje směr rozvoje a tento rozpracovává do hierarchické podoby cílů, (d) definuje rámec opatření
pro konkrétní aktivity směřující k naplňování stanovených cílů, (e) připravuje podmínky pro
implementaci a následnou kontrolu strategie.
Postup vytváření SCLLD respektuje zásady komunitně vedeného místního rozvoje podle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Strategie je zároveň připravena tak, aby byla v souladu
s osvědčenými praktikami strategického plánování s důrazem na reálnou využitelnost všemi územními
aktéry. Hlavní požadavky, které si tvůrci stanovili pro tento strategický dokument, lze shrnout do těchto
bodů:


dokument se strukturou a obsahem respektujícími zásady komunitně vedeného rozvoje;



dokument s logicky provázanými částmi dle fází strategického plánovacího cyklu;



dokument s obsahem přizpůsobeným specifikům území a požadavkům regionálních aktérů
(partnerů, stakeholders);



dokument se zacílením na skutečné problémy území a vytvářející základ pro nalezení reálně
proveditelných řešení;



dokument hutný a přitom přehledný a srozumitelný s výrazným zastoupením grafických prvků
na úkor rozsáhlých textových pasáží.

Postup zpracování SCLLD je možné dekomponovat do tří hlavních fází a to (I) fáze přípravné, (II) fáze
realizační a (III) fáze závěrečné. Každá z těchto fází v sobě zahrnovala dílčí úkoly, na kterých se různou
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měrou podílely všechny zapojené subjekty. Na základě výše uvedené dekompozice je možné sestavit
rámcový sled kroků nutných pro zpracování SCLLD, který znázorňuje následující tabulka.

Tabulka 2 Kroky zpracování integrované strategie rozvoje území
Fáze

Kroky

Zapojené subjekty
Zpracovatel
Zadavatel
Aktéři

finální verze projektu
schválení projektu
návrh struktury SCLLD
schválení struktury SCLLD
tematické zaměření pracovních
skupin
vytvoření pracovních skupin
výchozí podmínky strategie
činnost a zdroje MAS
rešerše stávajících analýz
databáze podkladů z obcí
databáze provázaných strategií
SWOT analýza
potenciál, problémy a potřeby
území
vize, strategický cíl
klíčové oblasti rozvoje území a
jejich strategické cíle
specifické cíle
opatření, podopatření
způsob implementace strategie
způsob kontroly činnosti MAS a
plnění strategie
pracovní verze SCLLD
úprava dle připomínek MMR
finální verze SCLLD

Sestavení projektu
I

Strukturace SCLLD
Zformování pracovních skupin
Definování základních premis
Analýza území MAS
Analýza strategických dokumentů
Stanovení problémových okruhů

II
Návrh strategie

Příprava implementace
Sestavení SCLLD
III

Výstupy

Úprava a finalizace SCLLD

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, do tvorby SCLLD byly v souladu se zásadami komunitně vedeného
místního rozvoje velmi intenzivně zapojování tzv. místní aktéři (obyvatelé, podnikatelé, neziskové
organizace, zástupci obcí). Finální verze strategie byla projednána a schválena dne 15. 3. 2016 na
jednání Pléna MAS Česká Kanada, o.p.s. v Jindřichově Hradci.
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1.2 Základní popis území MAS Česká Kanada
Území, o které MAS Česká Kanada pečuje a které se strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
zahrnuje k 1. 1. 2016 celkem 49 obcí a 5 měst, s celkovým počtem 53327 obyvatel na rozloze 954,61
km2, tj. 8,36 % obyvatel Jihočeského kraje. Toto území zasahuje do správního obvodu pěti pověřených
obecních úřadů měst Jindřichův Hradec, Dačice, Nová Bystřice, Soběslav a Tábor, z nichž první a
poslední dvě jsou obce s rozšířenou působností (ORP). Působnost MAS Česká Kanada je znázorněna na
následujícím obrázku.
Obrázek 1 Mapa území MAS Česká Kanada

Zdroj: NS MAS

Toto území sousedí s dalšími místními akčními skupinami, a to MAS Jemnicko na jihovýchodě, MAS
Mikroregionu Telčsko na východě, MAS Třeboňsko na západě a MAS Lužnice na severozápadě.
MAS Česká Kanada se rozkládá v oblasti NUTS 2: CZ 03 Jihozápad, oblast NUTS 3: CZ 0313 Jihočeský kraj
a oblasti LAU 1 (NUTS 4): Jindřichův Hradec a Tábor. Jižní hranici tvoří státní hranice s Rakouskem, která
umožňuje mezinárodní spolupráci, např. v rámci příhraničního projektu Města v rozletu. Územím vedou
komunikace a také železnice, které regiony mezi sebou propojují. Zásadním spojovacím prvkem jsou
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města Jindřichův Hradec a Dačice, kam z většiny regionu MAS směřují komunikace, protože jsou tato
města centrem zaměstnanosti, vzdělání, obchodu, služeb a kultury. Pro severozápadní část území plní
roli přirozených center města Soběslav a Tábor, která se nachází mimo území MAS.

1.2.1 Krajinný ráz území
Území MAS Česká Kanada leží na jihovýchodě Jihočeského kraje. Jižní hranici tvoří státní hranice
s Rakouskem. Krajina vyniká neobyčejnou krajinnou rozmanitostí, pestrostí a členitostí. Příroda i krajina
jsou zde uchovány ve stavu velmi podobnému tomu, který vytvořily předchozí generace. Hodnota
krajiny je vyjádřena i úředním jazykem ve statutech celé řady vyhlášených maloplošných chráněných
území. Půvabná krajina je vytvářena horskou oblastí Českomoravské vrchoviny (Křemešnické vrchoviny,
Křižanovské vrchoviny a Javořické vrchoviny). Na jihozápad přechází postupně do nížinaté Třeboňské
pánve. Významným faktorem je množství rybníků, které zde vznikaly již od 14. století. Jako kontrast
k rovinaté části se vypíná kraj hlubokých lesů Jindřichohradecké pahorkatiny a Novobystřické
vrchoviny. Zvláště okolí Nové Bystřice a Kunžaku si pro svou drsnou krásu a neporušenost vysloužilo
název Česká Kanada, podle které vznikl i název Místní akční skupiny.
Krajina je mírně zvlněná, většinu území tvoří plochá pahorkatina s výškovým rozmezím od 400 do 738
metrů n. m. V této nadmořské výšce se nachází nejvyšší vrch České Kanady i území MAS, Vysoký
kámen, nedaleko Kunžaku. Z hlediska krajinného a přírodního jde o cenné území na přechodu mezi
Javořickou vrchovinou (Českomoravská vrchovina) a úrodnými nížinami Jihomoravského kraje. Krajina
zde přechází ve značně rozčleněnou Dačickou kotlinu, protékanou Moravskou Dyjí.
Geologické podloží tvoří převážně žuly, pararuly a granodiority centrálního moldanubického plutonu.
Radonový index je prakticky v celé části území střední až vysoký. Severozápadní část území MAS je
jednou z vytipovaných lokalit pro možné budoucí úložiště vyhořelého jaderného odpadu; týká se
správního obvodu obcí Lodhéřov, Pluhův Žďár, Světce a Deštná.

1.2.2 Obyvatelstvo
V současné době území zabírá celkovou plochu 954,61 km2. Je tvořeno samosprávním územím 5 měst
(Jindřichův Hradec, Dačice, Strmilov, Deštná a Nová Bystřice) a 49 obcí, zahrnuje celkem 185 částí obcí.
V současné době (k 1. 1. 2016) žije na území MAS Česká Kanada 53327 obyvatel. Hustota osídlení MAS
Česká Kanada je poměrně nevyrovnaná, což je dáno přítomností několika měst, kdy největší z nich,
Jindřichův Hradec, má 21441 obyvatel. Druhým městem v pořadí, co do počtu obyvatel, jsou Dačice
se 7642 obyvateli. V Jindřichově Hradci dosahuje hustota osídlení 102,8 obyvatel na km2, zatímco na
celém území MAS je průměrná hustota osídlení 56,18 obyvatel na km2.
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Tabula 3 Velikostní struktura obcí
Obce s počtem obyvatel
0-199
200-499
500-1999
nad 2000

Počet obcí
23
13
14
4
Zdroj: Český statistický úřad

Průměrný věk obyvatel obcí na území MAS Česká Kanada se pohybuje v rozmezí od 33,8 let (Horní
Skrýchov) do 54,6 let (Rosička). Z pohledu demografické situace se postupně projevuje demografické
stárnutí; počet osob ve věku 65+ se mezi roky 2008 a 2014 zvýšil o 23,6 %. Průměrný počet zemřelých
mírně převyšuje průměrný počet živě narozených. Demografická situace se zatím jeví jako stabilní (není
pozorován jev postupného vylidňování), lze však očekávat progresivnější projevování vlivu
demografického stárnutí. Vývoj věkové skladby obyvatel podle velikostní struktury obcí znázorňuje
následující graf.
Graf 1 Průměrný věk obyvatel dle velikosti obce

Zdroj: Český statistický úřad

1.2.3 Ekonomika a trh práce
Situace v území byla do roku 2013 ovlivněna obdobím hospodářské krize. V letech 2008 až 2013 došlo
k nárůstu počtu podnikatelských subjektů o více než 90 %, což může být následek toho, že osoby, jež
ztratily zaměstnanecký poměr, našly své uplatnění ve své přímé podnikatelské činnosti a to ať již
formou živnostenského listu či v některé z forem obchodních společností. Území MAS Česká Kanada lze
vnímat jako podnikatelsky atraktivní, avšak převážně pro subjekty místní – živnostníky a mikro podniky,
v menší míře a v ekonomických centrech také malé a střední podniky.
Průměrný podíl nezaměstnaných osob se většinou pohybuje těsně pod průměrem ČR, v území jsou
však lokální rozdíly (2,38 % až 15,21 %), které jsou dány především počtem a kvalifikační strukturou
ekonomicky aktivních osob, existencí lokálního zaměstnavatele a možností dojíždět za prací. Situaci lze
do roku 2013 přisoudit tzv. cyklické nezaměstnanosti, kdy výkon ekonomiky ve srovnání
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s předcházejícími roky významně poklesl, nová pracovní místa spíše nevznikají a současně stávající
pracovní místa více zanikají. Tento trend se sice díky ekonomickému oživení zastavil, nelze ale očekávat
významnější vznik nových pracovních míst nebo příchod významného regionálního zaměstnavatele.

1.2.4 Dopravní, technická a občanská vybavenost
Do území MAS okrajově zasahuje dálnice D3 u obce Sedlečko u Soběslavě, na většině území je silniční
síť tvořena silnicemi první až třetí třídy a místními komunikacemi. Dopravní dostupnost obcí, zejména
obcí malých a obcí na okraji území, je zhoršená kvůli nevyhovujícímu stavu místních komunikací a silnic
třetích tříd. Dostupnost veřejnou dopravou je relativně dobrá, jsou zde však velké rozdíly mezi obcemi;
větší nedostatky mají obecně obce malé, ležící na okraji území či okresu a mimo hlavní trasy.
Vybavení obcí plynem, elektřinou a veřejným vodovodem lze označit za nadstandardní. Horší situace je
u veřejné kanalizace a ČOV, a to co do množství (pokrytí) i kvality. Pokrytí signálem mobilních
operátorů i internetu je až na výjimky bezproblémové, horší situace je u některých obcí na okraji MAS.
Občanskou vybavenost lze označit za standardní vzhledem k charakteru území. Budoucím problémem
může být dostupnost zdravotnických služeb, zejména pro méně mobilní skupiny obyvatelstva. Situace
ohledně praktických lékařů a stomatologů je podobná jako u jiných obdobných regionů ČR a neočekává
se zlepšení. Většina obcí v minulosti disponovala školou; během posledních 10 let však bylo mnoho škol
z kapacitních či jiných důvodů zrušeno. Současný celkový počet škol i tříd a jejich rozvrstvení však
v porovnání s obdobnými regiony nevykazuje zásadnějších odchylek a nepoukazuje na výrazně odlišné
problémy s tím spojené. Nejhorší situace je na území MAS u zařízení sociálních služeb, kterých není
mnoho a jsou koncentrovány převážně do hlavního centra regionu, města Jindřichova Hradce.
Na území MAS se nevyskytují zásadně problémová brownfields. Jedná se spíše o relativně menší stavby
bývalých JZD, škol či předimenzovaných kulturních domů, jejichž využití však bývá problematické a
mnohdy nad rámec finančních možností obcí nebo místních podnikatelů.

1.2.5 Životní prostředí a zemědělství
Území MAS je obecně pokládáno za venkovské území se silnou zemědělskou tradicí a zachovalým
prostředím. Situace však není jednoznačná. Území vykazuje relativně vyšší znečištění ovzduší, kde hraje
významnou roli druh používaných otopů ve spojení s nevhodným nakládáním s odpady (spalování uhlí a
tuhého komunálního odpadu v domácnostech). Vyvstává zde tedy potřeba řešení místních koncepcí
otopů (např. i s důrazem na využití místních zdrojů energie). Odpadové hospodářství se potýká
s problémy obdobnými v rámci celé České republiky a nevykazuje zásadnější rozdíly.
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Intenzifikace zemědělské výroby, orientace na jednostranné hospodaření, nižší průměrná výnosnost
půdy a také nepropojení se s potřebami krajiny jsou klasickými problémy místního zemědělství,
nikterak však zásadně odlišné od jiných regionů ČR. Vysoce důležitá je také prevence negativních
dopadů probíhajících klimatických změn. Sucha spojená s nebezpečím nedostatku pitné vody, ale i
častý výskyt přívalových srážek a navazujících záplav, negativně ovlivňují veškeré oblasti života MAS.

1.2.6 Kultura a cestovní ruch
Území MAS lze z pohledu kulturního života v obcích označit za kulturně nesourodé, přičemž většina
obcí je průměrná až nevýrazná. Obecným problémem je zde malý zájem místních obyvatel a současné
trendy životního stylu. V obcích na území MAS se pořádají převážně tradiční kulturní akce. Obce jsou
však dobře vybaveny standardním zázemím pro kulturní události, a to buď ve formě kulturního domu
(střediska, sálu), a veřejné knihovny, která obvykle vyvíjí i nějakou formu kulturní činnosti.
Z pohledu cestovního ruchu je území MAS jeví také jako nesourodé. Existují zde místa vysoce atraktivní
s vyšším potenciálem i místa téměř bez turistického potenciálu. Území jako celek není přirozenou
destinací. Zásadní turistickou oblastí je zde přírodní park Česká Kanada se svým spádovým územím,
nacházející se uprostřed MAS. Dalšími významně turisticky atraktivními místy jsou město Jindřichův
Hradec, zámek Červená Lhota, město Dačice, hrad Landštejn a několik dalších míst a zajímavostí. Velké
zastoupení mají v regionu především sakrální památky, většinou však bez valné možnosti využití pro
cestovní ruch. Nejvýznamnější technickou památkou a velkou atraktivitou je úzkorozchodná železnice
(JHMD, a.s.), v menší míře také vodní pila v Peníkově (obec Český Rudolec) a areál pohraničního
opevnění u obce Klášter. Služby jsou relativně rozvinuté, infrastruktura je stabilní a v dobrém stavu,
podobně rozvinutá je i suprastruktura cestovního ruchu. Řízení cestovního ruchu v regionu je na nižší
úrovni, neexistuje zde žádná regionální organizace destinačního managementu.

1.2.7 Partnerství a spolupráce
Místní akční skupina je relativně mladá. Tradici spolupráce obcí lze spatřovat především na úrovni tří
mikroregionů, Jindřichohradecka, Dačicka, Soběslavské pahorkatiny, a dobrovolných svazků obcí.
Politiku rozvoje území vymezují především vypracované strategické dokumenty měst a obcí, obou
zmíněných mikroregionů a částečně také Jihočeského kraje. Důležitou se jeví především nastavení
funkční spolupráce obcí a obcí s místními podnikateli a občany.
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1.3 Zdůvodnění výběru území
Snahou zakladatelů bylo založit místní akční skupinu na území, které tvořilo „bílé“ místo na mapě
místních akčních skupin. Jednalo se o relativně velké území Mikroregionu Jindřichohradecko a
Mikroregionu Dačicko, a dále pak území samostatných obcí – Kunžak, Nová Bystřice, Strmilov a Staré
Město pod Landštejnem. V roce 2014 přistoupila obec Pluhův Žďár, která se stala členskou obcí
Mikroregionu Jindřichohradecko a rovněž se tak stala členskou obcí MAS. Historicky se jedná o území
mezi krajinou Třeboňska na západě a krajem Vysočina na východě, které má společnou historii,
podobnější krajinný ráz i přirozenou spádovou oblast.
Začátkem roku 2015 se místní akční skupina rozšířila o další území mikroregionu svazku obcí
Soběslavská pahorkatina, z. s., který tvoří obce Budislav, Chotěmice, Mezná, Psárov, Sedlečko u
Soběslavě a Tučapy.
V roce 2015 přistoupila do Mikroregionu Jindřichohradecko obec Vlčetínec, která by se v rámci
střednědobého hodnocení v roce 2018 chtěla stát členskou obcí MAS Česká Kanada. Obec Drunče není
členem žádného dobrovolného svazku obcí, ale poskytla své území místní akční skupině.
Ačkoliv město Slavonice a obce Báňovice, Budíškovice, Dešná, Písečné a Třebětice jsou členskými
obcemi Mikroregionu Dačicko, staly se členy již dříve založené MAS Jemnicko, a proto nejsou všechny
obce sdružení členy MAS Česká Kanada. Nemohli jsme vyhovět žádosti obce Županovice, která se
nemohla stát členskou obcí MAS Česká Kanada z důvodu chybějící hranice s územím MAS.
Předpokládáme, že ve střednědobém hodnocení ještě poskytne své území obec Bednárec, která je také
dosud bílým místem na mapě.

- 15 -

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Socioekonomická analýza území MAS Česká Kanada
Socioekonomická analýza území je v souladu s manažerskými postupy a doporučeními rozdělena na
externí analýzu a interní analýzu území. Z jejich souhrnu vychází následně SWOT analýza území, na
kterou navazuje analýza rozvojových problémů a potřeb.

2.1.1 Externí analýza území MAS Česká Kanada
Externí strategická analýza je zaměřena na vnější prostředí analyzovaného subjektu. V případě území
MAS Česká Kanada jde o prostředí národní a částečně také regionální (vymezené Jihočeským krajem).
Jako analytický nástroj je využita matice PEST, která je nejběžněji užívaným nástrojem a je ceněna pro
svoji přehlednost a srozumitelnost. Je však nutné upozornit, že se jedná spíše o syntetický nástroj,
který obsahuje výstupy a závěry dílčích analýz (obdobně jako matice SWOT). Proto je prezentovaná
matice výsledkem rozsáhlé analytické práce, jejíž podstatné výsledky jsou do ní implementovány.
MATICE PEST
PEST analýzu je možné chápat jako určitý strategický audit okolí daného subjektu – zde území MAS.
Soustředí se na podstatné charakteristiky okolí a hodnocení jejich vlivu ve sféře politicko-právní,
ekonomické, sociální a technologické.
PEST analýza je vytvořena pro celé území MAS Česká Kanada, kdy pokrývá všech pět tematických
oblastí, a to (A) Ekonomika; trh práce a zaměstnanost, (B) Dopravní a technická infrastruktura;
občanská vybavenost, (C) Životní prostředí; energetika; odpadové hospodářství; zemědělství, (D)
Kultura a volný čas; cestovní ruch; (E) Politika rozvoje území. Tyto tematické oblasti byly definovány na
základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také s přihlédnutím k obsahu vybraných
strategických dokumentů nižší a vyšší hierarchické úrovně.
Následující tabulky obsahují identifikované hlavní faktory vnějšího prostředí, které mají vliv na
definované tematické oblasti a které je nutné vzít při koncipování strategie rozvoje regionu v potaz. Při
pozitivním vývoji mohou rozvoj regionu podpořit ve formě vnějších příležitostí; při negativním vývoji
však mohou rozvoj znesnadnit a je možné je chápat jako ohrožení rozvoje území, což se odráží i ve
vytvořené SWOT analýze. Je proto nutné tyto faktory průběžně sledovat a vyhodnocovat jejich vliv.
Vliv faktoru, resp. jeho význam pro konkrétní oblast rozvoje je v matici využit jako hodnotící ukazatel.
Je vyjádřen na škále: „malý – střední – velký“. Tím dochází k určitému seřazení faktorů podle míry
závažnosti a jsou vyděleny faktory, na které bude nutné v budoucnu zaměřit zvýšenou pozornost. Je
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však nutné upozornit, že faktory analýzy nemají normativní charakter, pouze vystihují současný stav.
Předpokládané účinky faktorů na rozvoj území jsou rámcově popsány v navazujícím komentáři.
Tabulka 4 Matice PEST: Ekonomika; trh práce a zaměstnanost
Faktory politicko-právní

Význam

Faktory ekonomické

Význam

systém čerpání dotací z evropských a
národních fondů
podpora malého a středního podnikání na
národní a krajské úrovni
podpora spolupráce v rámci veřejného
sektoru i spolupráce mezisektorové
směřování aktivní politiky zaměstnanosti
ČR a Jihočeského kraje
směřování evropské a národní regionální
politiky
Faktory sociální

Význam

Faktory technologické

Význam

přirozený a mechanický demografický vývoj
populace

střední

rozvoj informačních a telekomunikačních
technologií

střední

mobilita obyvatelstva

velký

národní a regionální vývoj nezaměstnanosti

velký

velký

ekonomická situace podnikatelů
(zaměstnavatelů)

velký

střední

koupěschopnost domácností

velký

střední

vývoj evropské a národní ekonomiky

malý

cena pracovní síly

střední
malý

malý

Tabulka 5 Matice PEST: Dopravní a technická infrastruktura; občanská vybavenost
Faktory politicko-právní
systém čerpání dotací z evropských a
národních fondů
podpora spolupráce v rámci veřejného
sektoru i spolupráce mezisektorové
směřování evropské a národní regionální
politiky
směřování dopravní politiky ČR a
Jihočeského kraje
systém rozpočtového určení daní

Význam

vývoj příslušných kapitol rozpočtu
Jihočeského kraje

velký
střední

vývoj cen motorových paliv

střední

vývoj příslušných kapitol státního rozpočtu

Význam
velký
střední
malý

střední
malý

Faktory sociální

Význam

mobilita obyvatelstva

střední

životní styl a nároky obyvatelstva (zejména
mladých) na vybavenost obcí

střední

demografický vývoj obyvatelstva

Faktory ekonomické

malý

Faktory technologické
rozvoj informačních a telekomunikačních
technologií
rozvoj obnovitelných a ekologicky šetrných
energetických zdrojů
rozvoj šetrných forem dopravy
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Tabulka 6 Matice PEST: Životní prostředí, zemědělství, energetika, odpadové hospodářství
Faktory politicko-právní
směřování zemědělské a environmentální
politiky EU a ČR
systém čerpání dotací z evropských a
národních fondů
politika státu v oblasti energetiky a
odpadového hospodářství
směřování evropské a národní regionální
politiky
zesilování principu „potravinové
bezpečnosti“ státu
Faktory sociální
zájem obyvatel o ekologická témata,
vzrůstající vzdělanost a informovanost
popularita biopotravin, regionálních
potravin a lokálních produktů
trendy ve spotřebitelském chování obyvatel

Význam

Faktory ekonomické

Význam

velký

vývoj poptávky po zemědělské produkci

velký

velký

ekonomická zvýhodnění pro zemědělský
sektor

velký

velký

koupěschopnost domácností

střední

Faktory technologické

Význam

střední
malý
Význam
střední
střední
malý

rozvoj pokročilých technologií zpracování
odpadů
rozvoj nových forem výroby nenáročných
na přírodní zdroje
rozvoj obnovitelných a ekologicky šetrných
energetických zdrojů
inovativní postupy v zemědělské výrobě

střední
střední
střední
malý

Tabulka 7 Matice PEST: Kultura, volný čas; cestovní ruch
Faktory politicko-právní
podpora spolupráce v rámci veřejného
sektoru i spolupráce mezisektorové
systém čerpání dotací z evropských a
národních fondů
směřování evropské a národní regionální
politiky
směřování politiky cestovního ruchu na
národní a regionální úrovni

Význam

Faktory ekonomické

Význam

velký

koupěschopnost domácností

střední

velký

ekonomická situace podnikatelů
(zaměstnavatelů)

střední
střední

systém rozpočtového určení daní

malý

vízová a zahraniční politika státu

malý

Faktory sociální
změny v osobních a sdílených hodnotách
snižující se zájem obyvatelstva o živou
kulturu
informovanost obyvatelstva a vztah k
masmédiím
rostoucí náročnost turistů, vyhledávání
nevšedních zážitků
možnosti obyvatel pro rekreaci a využití
volného času
přirozený a mechanický demografický vývoj
populace

malý

Význam
velký
střední
střední

Faktory technologické
rozvoj masmédií a nových pasivních forem
zábavy
nové způsoby prezentace a komunikace s
občany
rozvoj informačních a telekomunikačních
technologií

střední
malý
malý
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Tabulka 8 Matice PEST: Politika rozvoje území
Faktory politicko-právní
podpora spolupráce v rámci veřejného
sektoru i spolupráce mezisektorové
směřování evropské a národní regionální
politiky
systém čerpání dotací z evropských a
národních fondů
směřování sociální politiky státu
zavádění prvků udržitelného dlouhodobého
plánování do veřejné správy
Faktory sociální
angažovanost obyvatelstva ve věcech
veřejných
demografický vývoj populace

Význam
střední

Faktory ekonomické
ekonomická situace podnikatelů
(zaměstnavatelů)

Význam

Faktory technologické
rozvoj informačních a telekomunikačních
technologií

Význam

malý

střední
střední
střední
malý
Význam
střední

malý

malý

Mezi nejvýznamnější faktory ze sféry politicko-právní patří směřování evropské a národní regionální
politiky, které ovlivňuje systém financování prostřednictvím příslušných fondů. Vzhledem k novému
programovému období EU, které s sebou přináší některé podstatné změny v systému regionální
podpory, bude nutné důkladně se zorientovat v nastavených pravidlech a brát na ně ohled při
koncipování rozvojových aktivit regionu. Národní fondy pak vycházejí z priorit příslušných politik,
z nichž nejpodstatnější je regionální politika, která je však silně provázána s dalšími pro region
podstatnými politikami. Mezi ně patří politika zaměstnanosti, dopravní politika, zemědělská,
energetická a environmentální politika, sociální politika a politika cestovního ruchu. Ty všechny se
podílejí na tvorbě podmínek pro zlepšení života v regionech a k tomu využívají příslušné finanční i
nefinanční nástroje. Zatímco finanční nástroje jsou obvykle reprezentovány různými fondy a
grantovými schématy, nefinanční nástroje působí spíše nepřímo a mají často podobu administrativních
a institucionálních opatření, poradenství, propagace nebo podpory partnerství a sítí spolupráce v rámci
veřejného sektoru i mezi jednotlivými sektory ekonomiky. Z podstaty fungování místních akčních
skupin vyplývá význam právě posledního jmenovaného faktoru, který poměrně logicky může mít vliv na
úspěch rozvoje dotčeného území.
Ekonomické faktory jsou v určité rovině provázány s faktory politiko-právními. Jde především o objem
finančních prostředků z příslušných kapitol státního rozpočtu, který je přímo určen na podporu rozvoje
regionů nebo který je přerozdělován do rozpočtu Jihočeského kraje a obecních rozpočtů a může být
použit v rámci stanovených tematických oblastí. Druhou skupinu představují spíše makroekonomické
faktory, z nichž nejpodstatnější je obecná ekonomická situace a chování podnikatelských subjektů
(zaměstnavatelů). Díky otevřenosti národní ekonomiky vytváří dodavatelsko-odběratelské vztahy
navázané na vývoj evropského a národního hospodářství podmínky pro rozvoj podnikatelských
příležitostí, a tím přeneseně působí ve všech tematických oblastech. Silně provázaná je situace na trhu
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práce, která obvykle kopíruje makroekonomické trendy. Zaměstnanost populace je jedním z hlavních
indikátorů regionálního rozvoje, neboť má zásadní vliv na koupěschopnost domácností, která se zpětně
promítá do národní i regionální ekonomiky ve formě domácí spotřeby, a také na nákupní chování a
životní styl obyvatel. Současný stav je v tomto mírně pozitivní, kdy celosvětová hospodářská krize
ustupuje a předpokládá se oživení evropských ekonomik i ekonomiky národní. Je nutné si však
uvědomit, že reálné efekty pro rozvoj regionu bude možné spatřit až v horizontu několika let.
Ze sociálních faktorů hraje důležitou roli demografický vývoj populace, který více či méně ovlivňuje
všechny oblasti rozvoje. Věková skladba obyvatel totiž přímo determinuje potenciál pracovní síly,
odráží se však i v požadavcích na dopravu a vybavenost obcí občanskou infrastrukturou, promítá se i do
kulturní a environmentální oblasti (zachování tradic, rozvoj společenských aktivit, zájem o ekologii,
biopotraviny, lokální produkci) či při participaci občanů na výkonu samosprávy. Obyvatelstvo se taktéž
stává stále více informované díky působení médií, kdy informace aktivně vyhledává a využívá. V sociální
oblasti je možné identifikovat i negativní trend, spočívající v nezájmu majoritní populace o místní dění,
kulturní a společenský život, který je ovlivněn životním stylem i finančními možnostmi.
Z technologické sféry se jako podstatný ukazuje rozvoj médií, informačních a komunikačních
technologií, včetně moderních způsobů komunikace s občany. Tento trend úzce souvisí s popsanou
informovaností obyvatelstva, která pramení z klesajících cen informačních technologií a zvyšující se
dostupnosti internetu. Při správném využití představuje velkou příležitost pro management MAS
k prezentaci své činnosti, aktivizaci regionálních aktérů i místních obyvatel. Na druhou stranu jakékoli
negativní informace se velmi rychle rozšíří a mohou činnost zástupců MAS citelně poškodit. Rozvoj
informačních technologií se samozřejmě promítá i do oblasti podnikání a obchodu, cestovního ruchu,
kultury, dopravy a částečně také environmentální sféry. Vzhledem k venkovskému charakteru regionu
by bylo vhodné sledovat i trendy a nové inovativní postupy v zemědělské výrobě, které mohou zlepšit
postavení tohoto významného zdroje zaměstnanosti a také přispět k ochraně životního prostředí a
krajiny, stejně tak vývoj šetrných ekologických zdrojů a technologií pro zpracování odpadů.

2.1.2 Interní analýza území MAS Česká Kanada
Následující text obsahuje shrnutí podstatných výstupů interní analýzy území MAS Česká Kanada, která
byla zaměřena na pět hlavních tematických oblastí. Jde o sumarizované výstupy komplexní analýzy,
která byla realizována ve spolupráci s představiteli MAS Česká Kanada, místními aktéry a akademickými
pracovníky FM VŠE tak, aby byl respektován komunitní způsob zpracování strategie komunitně
vedeného místního rozvoje. Analýza se opírá o zjištěná sekundární data, která jsou dostupná na
webové stránce MAS http://www.masck.cz/dokumenty-ke-stazeni/category/11-jednani-v-obcich.html
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a která byla doplněna daty primárními (především kvalitativního charakteru) získanými pozorováním a
rozhovory se starosty obcí a místními obyvateli a podnikateli. Analýza byla provedena na úrovni
jednotlivých obcí, avšak toto shrnutí akcentuje spíše globální pohled na území, kdy (a) sumarizuje
celkový stav, (b) poukazuje na specifické pozitivní nebo negativní odchylky od typického stavu, (c)
poskytuje podklady pro nalezení problémových okruhů, potřeb a potenciálu území v předmětné
oblasti.
2.1.2.1 TEMATICKÁ OBLAST A: EKONOMIKA; TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
A1. DEMOGRAFICKÁ SITUACE
Z pohledu demografie lze konstatovat, že v předmětném území se mezi roky 2008 a 2015 postupně
projevilo demografické stárnutí, kdy se počet osob ve věku 65+ zvýšil téměř o 24 %. Průměrný věk
obyvatel obcí se pohybuje od 33,8 let (Horní Skrýchov) do 54,6 let (Rosička). Medián průměrného věku
obyvatel na území MAS je 41,7 let.
Průměrný počet živě narozených se pohybuje v úrovni cca 511 osob ročně (v rozpětí 460 až 554 osob v
posledních 6 letech), průměrný počet zemřelých činí cca 481 osob ročně (v rozpětí 457 až 527 osob v
posledních 6 letech). Počet vystěhovalých mírně převyšuje počet přistěhovalých. Významná je věková
kategorie 15-64 let, neboť ta přímo tvoří pracovní sílu (zdroj ekonomicky aktivního obyvatelstva), u
které mezi rokem 2008 a 2015 došlo k mírnému snížení představujícímu pokles o 4,9 %.
Jak plyne z výše uvedeného, demografická situace je zatím relativně stabilní. Mírné snížení populace ve
věkové kategorii 15-64 let odpovídá obecnému demografickému trendu, který lze pozorovat napříč
celou Českou republikou a také v zahraničí. Je pozitivní, že zatím nedochází k markantnímu vylidňování
obcí regionu, avšak v řádu několika let lze očekávat progresivnější projevování vlivu demografického
stárnutí a to s rozdílnou intenzitou dle konkrétních podmínek dané obce. Je proto nutné již nyní zahájit
kroky ke zvrácení nebo minimalizaci tohoto obecného trendu, spočívající především ve vytváření
vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, podpoře zaměstnanosti a také občanské vybavenosti obcí
tak, aby území MAS bylo atraktivní pro mladé rodiny a sledovaný poměr mezi živě narozenými k
zemřelým a také mezi přistěhovalými k odchozím byl co možná nejpříznivější.
A2. EKONOMIKA, TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
Přestože období mezi koncem roku 2008 a rokem 2013 lze z makroekonomického hlediska hodnotit
jako období hospodářské krize, mezi uvedenými roky došlo k nárůstu počtu podnikatelských subjektů.
Konkrétně byl zaznamenán růst o více než 91 %. Nárůsty lze pozorovat téměř u všech obcí. Tato
skutečnost může být způsobena poklesem osob v zaměstnaneckém pracovním poměru na straně
jedné, který byl kompenzován vlastní podnikatelskou činností těchto osob na straně druhé. Mezi lety
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2008-2013 došlo k nárůstu počtu osob samostatně výdělečně činných a obchodních společností, u
kterých lze pozorovat nárůst o necelých 41 %.
V letech 2014 a 2015 měly největší zastoupení podnikatelských subjektů oblasti Velkoobchod,
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (2196), Stavebnictví (1796), Zpracovatelský průmysl
(1242), Profesní, vědecké a technické činnosti (1060) a Zemědělství, lesnictví, rybářství (975). Naopak
nejmenší zastoupení podnikatelských subjektů je zaznamenáno v oblasti Zásobování vodou, činnosti
související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (25), Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu (75), Informační a komunikační činnosti (132) a Veřejná správa a obrana,
povinné sociální zabezpečení (151). Zastoupení živnostníků je v předmětném území v počtu 8034 a
dalších 1239 tvoří kategorii svobodných povolání (podnikajících dle jiných zákonů než dle zákona o
živnostenském podnikání a zákona o zemědělství).
Z tohoto pohledu je území MAS Česká Kanada pro podnikatelské subjekty atraktivní. Je však třeba
dodat, že je atraktivní zejména pro místní podnikatele (především OSVČ), mikro a malé podniky. Počet
podnikatelských subjektů může být také částečně „vynucen“ nižší nabídkou zaměstnání. Zastoupení
zde navíc nemají téměř žádné větší národně významné či nadnárodní společnosti. Příležitosti pro
zaměstnání dané podnikatelskou aktivitou se koncentrují do větších sídel regionu. Nejvýznamnější je
v tomto ohledu město Jindřichův Hradec, které plní roli ekonomického centra, a ve kterém jsou
zastoupeni i větší zaměstnavatelé. Mezi další významnější centra na území MAS lze zařadit Dačice,
Novou Bystřici, Kunžak, Studenou, Strmilov a Jarošov nad Nežárkou. Významným ekonomickým
centrem obcí ležících v okrese Tábor je město Tábor s přilehlou aglomerací Tábor – Planá nad Lužnicí.
Významným zaměstnavatelem v největších městech regionu je veřejný sektor.
Podíl nezaměstnaných osob se k 30. 9. 2014 v předmětném území pohyboval v rozmezí 2,38 % až 16,4
% (výjimku tvoří obec Kamenný Malíkov, která vykazovala 0 %). Mezi obce s nejnižším podílem
nezaměstnaných patří Březina (2,38 %), Světce (3,60 %), Okrouhlá Radouň (3,70 %), Horní Radouň (3,82
%). Na druhé straně mezi obce s nejvyšším podílem nezaměstnaných patří Mezná (16,4 %), Staré Město
pod Landštejnem (15,21 %), Rosička (14,29 %), Horní Meziříčko (13,16 %), Horní Slatina (12,84 %),
Vícemil (12,77 %). U malých obcí s nízkým počtem ekonomicky aktivních osob ve věku 15-64 let je třeba
brát uvedené procentní vyjádření s rezervou, neboť ztráta zaměstnání jednoho občana se může
projevit výrazně zvýšenou nezaměstnaností. Vývoj od roku 2015 má mírně pozitivní tendence, které se
zatím udržují i v roce 2016.
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Obrázek 2 Míra nezaměstnanosti

Zdroj: vlastní zpracování

K 30. 9. 2014 bylo evidováno 2378 uchazečů o zaměstnání, kdy v evidenci nad 24 měsíců jich bylo
evidováno 317, tj. 13,33 %. V předmětném území lze z poskytnutých údajů konstatovat, že k 30. 9.
2014 byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let na území MAS náležejícímu do
okresu Jindřichův Hradec ve výši 6,73 %, což je pod průměrem za celou Českou republiku (7,9 %). Na
území MAS náležejícímu pod okres Tábor činil tento podíl 8,60 %. Nejvíce uchazečů o práci je
evidováno v obci Jindřichův Hradec (1009), Dačice (289), Nová Bystřice (170) a Studená (86). Naopak
nejméně uchazečů vykazují obce Kamenný Malíkov, Drunče (1), Březina (2), Dobrohošť (2), Žďár (2),
Horní Němčice (3), Psárov (3), Rosička (4), Světce (4), Bořetín (4), Jilem (4), Nová Olešná (5), Okrouhlá
Radouň (5). Během roku 2014 a zejm. 2015 se situace na trhu práce mírně zlepšila, zejm. ve větších
městech. Nezaměstnanost se pravidelně zvyšuje pouze v zimním období.
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Situace z pohledu absolutního počtu uchazečů o zaměstnání a počtu hlášených volných míst odpovídá
do roku 2014 tzv. cyklické nezaměstnanosti, která je typická pro situace, kdy výkon ekonomiky (měřeno
reálným HDP) ve srovnání s předcházejícími roky významně poklesl, nová pracovní místa spíše
nevznikají a současně stávající pracovní místa více zanikají. Od roku 2015 lze pozorovat mírné snížení
nezaměstnanosti v souvislosti s oživením české ekonomiky, na druhou stranu je nutné brát v potaz
pravidelné zvyšování sezónní nezaměstnanosti během zimního období a také nerovnoměrný vývoj mezi
obcemi, které vykazují poměrně velký procentní rozptyl nezaměstnanosti.
2.1.2.2 TEMATICKÁ OBLAST B: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA; OBČANSKÁ VYBAVENOST
B1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Pokrytí obcí signálem mobilních operátorů dosahuje 100 %, kdy většina obcí hodnotí jeho kvalitu jako
dobrou nebo uspokojivou. Výjimku tvoří pouze obce na okraji území MAS ČK (Březina, Cizkrajov, Jilem,
Kamenný Malíkov, Rosička, Staré Město pod Landštejnem), kde je kvalita signálu horší. Možnost
připojení k internetu mají všichni občané, kvalita připojení je dobrá nebo uspokojivá. Pouze zástupci
Starého Města pod Landštejnem, Nové Olešné a Cizkrajova hodnotili připojení k internetu jako méně
kvalitní. Obyvatelé obcí mají takřka vždy možnost využít obcí provozovaného internetu, a to většinou
na veřejně přístupném místě, někdy i formou bezdrátového připojení.
Pokrytí obcí veřejným vodovodem je v porovnání se stavem v obdobných územích také na velmi dobré
úrovni, dosahuje 87 %. Pouhých sedm malých obcí nedisponuje touto složkou technické infrastruktury
(Dobrohošť, Horní Skrýchov, Chotěmice, Kamenný Malíkov, Mezná, Nová Olešná a Psárov). Kvalita
vodovodů je starosty obcí hodnocena spíše pozitivně. Nižší kvalitu deklarují obce Bořetín, Budeč,
Budislav, Deštná, Horní Slatina, Rodvínov, Staré Hobzí a Tučapy.
Horší je situace u veřejné kanalizace. Zde je pokrytí obcí na úrovni 76 %. Kanalizace zcela chybí v 11
obcích. Přibližně polovina obcí, které kanalizací disponují, má oddělenu kanalizaci splaškovou od
dešťové. Kvalita kanalizace vykazuje více odchylek od ideálního stavu, kdy se projevuje její stáří a
nedostatečná kapacita. Mezi zástupce obcí s neuspokojivým stavem patří Bednáreček, Budeč, Deštná,
Hříšice, Rodvínov, Staré Hobzí a Staré Město pod Landštejnem.
Plyn je zaveden do 30 obcí, což představuje 56% pokrytí celého území. Čistírnu odpadních vod pak
můžeme najít ve 28 obcích regionu. Při srovnání se stavem v obdobných regionech tak lze říci, že v
těchto parametrech patří MAS Česká Kanada mezi dobře vybavená území. V obou případech nejsou s
kvalitou technické infrastruktury závažnější problémy, pouze Dačice, Strmilov a Střížovice poukazují na
nízkou kvalitu ČOV. Do budoucna lze očekávat nutnost investic do technické infrastruktury u většího
počtu obcí.
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Obrázek 3 Vybavenost obcí složkami technické infrastruktury

Zdroj: vlastní zpracování

B2. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Tato část byla zaměřena na zhodnocení stavu komunikací ve správním obvodu obcí MAS, vybavenost
obcí zastávkami vlakové a autobusové dopravy a také intenzitu spojení mezi obcemi a Jindřichovým
Hradcem prostředky veřejné dopravy.
Pouhých deset obcí hodnotí kvalitu silnic jako dobrou, příp. velmi dobrou, zbytek obcí ji hodnotí jako
neutrální, častěji však jako nevyhovující. Obce Cizkrajov, Deštná, Horní Němčice, Rodvínov a Staré
Hobzí pak deklarují vysoce nevyhovující stav, což je 11 % všech obcí na území MAS. Stav místních
komunikací shrnuje následující graf, který znázorňuje poměrné rozložení obcí dle hodnocení kvality
komunikací.
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Graf 2 Kvalita místních komunikací na území MAS Česká Kanada (%)

Zdroj: vlastní zpracování

Všechny obce disponují autobusovou zastávkou, třináct obcí i zastávkou vlakovou, která je buď přímo v
obci, nebo je vzdálena do 2,5 km od obce. Stav a umístění zastávek je však mnohdy nevyhovující, vč.
současných nároků na bezpečnost. Dostupnost Jindřichova Hradce, jako ekonomického, kulturního a
dopravního centra regionu, prostředky veřejné dopravy se značně liší. Rozdíly v intenzitě dopravního
spojení lze vidět jak z geografického i časového hlediska, kdy dochází k markantním rozdílům mezi
pracovními dny a víkendy (svátky).
Nejlepší je situace v obcích na hlavních dopravních tazích (směr Brno, Pelhřimov), popř. v obcích, kde je
možné kombinovat autobusovou a vlakovou dopravu. Vynikající spojení má tak Jarošov nad Nežárkou,
Kunžak, Rodvínov či Strmilov. Na druhé straně stojí obce jako Březina, Deštná, Rosička, Staré Hobzí,
Světce a Vícemil, které spojuje s Jindřichovým Hradcem 4-5 spojů ve všedním dnu, o víkendu pak
nejede žádný spoj (v případě Deštné 1 spoj v neděli). Extrémně špatné spojení do Jindřichova Hradce
mají obce Soběslavské pahorkatiny (Budislav, Drunče, Chotěmice, Mezná, Psárov, Sedlečko u
Soběslavě, Tučapy), kdy v určitých případech jede v pracovní dny pouze jeden či dva spoje. O víkendu
jsou tyto obce prakticky bez spojení. Je však nutné upřesnit, že pro tuto oblast je mnohem významnější
spojení do táborské aglomerace (Tábor, Planá nad Lužnicí, Soběslav), která pro obyvatele obcí plní
funkci ekonomického, kulturního a dopravního centra. Toto spojení lze nazvat jako dostatečné. Počet
spojů v pracovních dnech se v ostatních obcích MAS pohybuje kolem deseti, o víkendech počet spojů
prudce klesá, výjimkou nejsou obce zcela bez spojení (Budeč, Červený Hrádek, Dobrohošť, Heřmaneč,
Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Kamenný Malíkov, Kostelní Vydří, Pluhův Žďár, Velký Ratmírov,
Volfířov). Z provedeného šetření dále vyplývá, že veřejnou dopravu využívá přibližně 20-30 %
obyvatelstva (zejm. dojíždějící žáci, studenti a také starší obyvatelé).
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Obrázek 4 Dopravní spojení obcí s Jindřichovým Hradcem

Zdroj: vlastní zpracování

S přihlédnutím k horší dopravní dostupnosti obcí, která vyvíjí tlak na využívání vlastní automobilové
dopravy, či vzhledem k závislosti přibližně čtvrtiny občanů na veřejné dopravě, by bylo vhodné věnovat
oblasti dopravy a dopravní infrastruktury vyšší pozornost a selektivně se zaměřit na zlepšení stavu
komunikací a zastávek veřejné dopravy, na bezpečnost chodců (osvětlení, chodníky, přechody) a také
na posílení možností spojení vybraných obcí se správním a ekonomickým centrem regionu.
B3. OBČANSKÁ VYBAVENOST
V rámci analýzy byla zkoumána vybavenost obcí MAS základními složkami občanské vybavenosti, které
tvoří obecní rozhlas, služebna policie, pošta, kulturní dům, veřejná knihovna, muzeum nebo galerie,
obchod s potravinami, zdravotnická zařízení, zařízení pro sport a hry, školy a předškolní zařízení a
zařízení sociálních služeb.
Drtivá většina obcí disponuje rozhlasem, jehož frekvence užívání se však velmi liší. Osciluje od několika
hlášení v týdnu po takřka minimální využití 1x – 2x v měsíci. Služebny Policie ČR jsou dle očekávání
rozmístěny pouze ve čtyřech největších obcích (v Dačicích, Jindřichově Hradci, Nové Bystřici a Studené).
Síť poboček České pošty je relativně hustá a pokrývá přibližně třetinu obcí.
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Obce regionu jsou dobře vybaveny zázemím pro kulturní události, a to buď ve formě kulturního domu,
příp. střediska nebo alespoň sálu, a také veřejné knihovny, která obvykle vyvíjí nějakou formu kulturní
činnosti. Kvalita těchto zařízení je obvykle hodnocena jako uspokojivá – vyhovující základním
potřebám. Nabídku kulturního vyžití v šesti obcích doplňují muzea nebo galerie. Neplatí přitom, s
výjimkou centrálního města Jindřichův Hradec, že všechna tato zařízení jsou umístěna pouze ve větších
sídlech; na území MAS existují též kulturní zařízení lokálního významu.
Prodejny potravin fungují ve 39 obcích regionu (73 % obcí MAS), kdy obyvatelům nabízejí příležitost k
nákupu alespoň základních potravin. Území MAS je poměrně hustě pokryto sítí prodejen skupiny
COOP, která je doplněna o další soukromé provozovatele (často typu tzv. „vietnamských večerek“).
Vybavenost obcí pro sportovní aktivity a hry lze označit za dobrou. Na území MAS ČK se nachází na 190
sportovišť a dětských hřišť. Pouhých 13 obcí nedisponuje vůbec žádným hřištěm či sportovní areálem.
Ve 13 obcích jsou příležitosti ke sportu doplněny i koupalištěm či bazénem. Největší koncentrace
sportovních zařízení je v Jindřichově Hradci, který poskytuje pestrou paletu sportovního zázemí nejen
pro své obyvatele, ale i pro obyvatele celého regionu. Stejnou úlohu plní i další dvě regionální centra –
Dačice a Nová Bystřice; v posledně zmíněném je nad rámec standardního vybavení také golfový areál.
Obrázek 5 Občanská vybavenost obcí na území MAS Česká Kanada (vybraná část)

Zdroj: vlastní zpracování
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Pokrytí území MAS zdravotnickými zařízeními je relativně dobré, horší situace je zejména v malých
obcích od SZ až po SV území MAS. V oblasti je celkem 190 zařízení, z toho je ¾ ordinací (zejm.
praktických lékařů a stomatologů). Zdravotní střediska se nacházejí ve dvou obcích, nemocnice jsou pak
alokovány v obou největších městech (Jindřichův Hradec, Dačice). Stejná situace je u LDN a stanic
záchranné služby. Lékárny se nacházejí v pěti obcích regionu. Negativní trend stárnutí lékařů a ohrožení
lékařské dostupnosti zejm. v menších obcích a v pohraničí se projevuje i na území MAS a může být
v případě neřešení (nutno ovšem též na celostátní úrovni) v budoucnu problémem.
V území MAS je celkem 41 škol a předškolních zařízení, z toho je polovina mateřských škol. Školy jsou
koncentrovány do větších obcí či měst. V Jindřichově Hradci a Dačicích se nachází i střední školy. Je zde
po jednom gymnáziu, odborných škol je zde celkem pět, odborné učiliště dvě, stejně jako základní
umělecké školy. V Jindřichově Hradci má své sídlo také fakulta vysoké školy. V části obcí se projevila
předimenzovanost starších školních budov, která dlouhodobě nemá dostatečné využití. Mnoho těchto
budov také není v odpovídajícím technickém stavu, což se týká i jejich vybavení. Se změnou
demografického trendu se může místy projevit absence potřebného zázemí, např. pro předškoláky.
Obrázek 6 Zdravotnická zařízení a základní školy na území MAS Česká Kanada (vybraná část)

Zdroj: vlastní zpracování
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V oblasti pokrytí obcí složkami občanské vybavenosti je nejhorší situace u zařízení sociálních služeb,
kterých je v celém území pouze 25 (z toho 10 představuje chráněné bydlení). Domov pro seniory se pak
nachází pouze v Jindřichově Hradci. V tomto ohledu je však nutné brát ohled na charakter
předmětného území a dominantní roli Jindřichova Hradce, který je centrálním spádovým městem
regionu (podobně město Tábor – mimo MAS - pro obce MAS z okresu Tábor), kde se koncentrují
všechny složky občanské vybavenosti, včetně sociálních služeb. Bylo by potřeba zaměřit se na zvýšení
dostupnosti sociálních služeb, a to jak terénních, tak stacionárních, a v neposlední řadě také na jejich
kvalitu.
2.1.2.3 TEMATICKÁ OBLAST C: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, ENERGETIKA, ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
C1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V minulosti došlo v oblasti Jindřichohradecka k rozsáhlé intenzifikaci zemědělské výroby. Důsledkem
bylo plošné odvodnění krajiny, likvidace množství různých krajinných prvků, které se do té doby v
krajině zachovaly. Tento proces proběhl i ve vyšších polohách České Kanady, kde se přece jen podařilo
vyjednat zachování několika cenných biocenóz (např. Senotín, Kaproun). Teprve po roce 1990 se tento
proces zastavil a s nástupem nových politických a ekonomických podmínek došlo i k podstatným
změnám v managementu krajiny.
Poměrně rozsáhlé plochy zemědělské půdy byly přeměněny na pastviny. I přes jisté změny zejména v
nižších polohách se zániku četných krajinných prvků nepodařilo zabránit. Současné zprůmyslnění
zemědělské výroby a jednostranný důraz na produkci několika technických plodin na nepřiměřeně
velkých plochách jsou negativními faktory, které výrazně ovlivňují biologickou rozmanitost, udržitelnost
a ekologickou stabilitu krajiny MAS.
Z omezeného výskytu zvláště chráněných území (ZCHÚ) na území MAS nelze jednoznačně činit závěr,
že by příroda území byla chudá. Existuje řada lokalit, kde lze nacházet zvláště chráněné druhy
obratlovců i hmyzu. V zájmu zvýšení ekologické stability je žádoucí věnovat větší úsilí ochraně
společenstev refugiálního charakteru v krajině, včetně jejich obnovy. Platí totiž zásada, že ekologická
stabilita kulturní krajiny je přímo úměrná rozmanitosti ekosystémů (společenstev) v krajině. Dá se říci,
že velmi neutěšený stav ochrany přírody v území MAS koresponduje i se zjištěnými koeficienty
ekologické stability (ÚSES, krajinné prvky).
Koeficient ekologické stability (KES) je běžně používaný ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi rozlohou
ekologicky stabilních a nestabilních prvků v krajině. Hodnoty KES menší než 1 svědčí o velmi nízké
ekologické stabilitě. Hodnoty 1-1,9 svědčí o území hospodářském, ale relativně zachovalém, hodnoty
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větší než 3 hovoří o vyvážené krajině, stabilních podmínkách a malém vlivu lidských činností na
ekologickou stabilitu krajiny. Hodnotu KES menší než 1 má 27 obcí, hodnotu v rozmezí 1-1,5 má 22
obcí, čtyři obce mají hodnotu mezi 2,0 a 2,99 (Kunžak, Strmilov, Velký Ratmírov, Pluhův Žďár) a pouze
jedna obec hodnotu více než 3 (Střížovice). Lze tedy poukázat na nízkou a neuspokojivou ekologickou
stabilitu území MAS. I katastry, v nichž se KES pohybuje nad hodnotou 2, je nutné brát s rezervou.
Tento ukazatel totiž nedokáže podchytit prostorové rozložení jednotlivých prvků v krajině.
K výše uvedenému můžeme připočíst existenci a provádění pozemkových úprav. Pouze 9 obcí
disponuje komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) a 14 obcí jednoduchými PÚ, byť se situace
postupně mírně zlepšuje. Kvalita těchto dokumentů bývá ze zkušenosti variabilní. Odborné zpracování
KPÚ tak lze jednoznačně doporučit, stejně jako důraz na kvalitu těchto dokumentů.
Území MAS vykazuje v porovnání s ostatními oblastmi regionu i v rámci České republiky relativně
vysoké znečištění ovzduší. Zřejmě však nelze tuto skutečnost připisovat pouze dálkovému přenosu
znečištění z městských a průmyslových aglomerací. Jak naznačily reakce oslovených starostů,
významnou roli zřejmě hraje druh používaných otopů ve spojení s nevhodným nakládáním s odpady
(rozšířené spalování uhlí a tuhého komunálního odpadu v domácnostech). V tomto ohledu lze
upozornit zejména na potřebu řešení místních koncepcí otopů, a to s důrazem na využití místních
zdrojů energie (např. rychle rostoucí dřeviny pěstované na zemědělské půdě) a ekologického spalování.
V rámci území MAS jsou vymezeny tyto oblasti krajinného rázu (ObKR): ObKR 17 KardašovořečickoStrážsko s místem krajinného rázu Pluhův Žďár, ObKR 18 Jindřichohradecko s místy krajinného rázu
MKR Kunžak a MKR Studená, ObKR 30 Novobystřicko (MKR Česká Kanada a MKR Nový svět) a ObKR 31
Dačicko (MKR Písečné). Absence definovaných míst krajinného rázu v oblasti MAS nelze chápat jako
sdělení, že krajina mimo tato MKR je bezcenná. Hodnocení krajinného rázu jednostranně zemědělsky
využívané krajiny může vést k dojmu, že její ráz nemá význam. Kulturní krajina je však dynamicky se
vyvíjející systém, jehož charakter vždy odráží současný stav života společnosti (je jeho velmi citlivým
odrazem). Je tedy věcí místních komunit, aby usilovaly o zlepšení krajinného rázu, který by měl odrážet
identitu krajiny utvářenou po staletí přírodními i antropogenními vlivy.
C2. ZEMĚDĚLSTVÍ
Odpovědné hospodaření v krajině musí směřovat k dosažení dlouhodobě udržitelné ekologické
stability, včetně stabilizace odtokových poměrů a místního klimatu i zvyšování biodiverzity. Podstata
udržitelnosti takového hospodaření tkví v důsledném a šetrném využívání místních zdrojů a zajištění co
nejvyšší zaměstnanosti; tomu v současné době rozhodně neodpovídá současný stav zemědělství.
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Zemědělství na území MAS kopíruje celkové trendy v zemědělské výrobě v ČR a nelze očekávat, že by
tomu bylo v budoucnu zásadně jinak. Jednostranné hospodaření, významné omezení diverzity plodin a
důraz na velkoplošné hospodaření přináší řadu problémů. Podobně působí i nedostatek
ekostabilizačních krajinných prvků a velké půdní bloky. Stále dochází ke snižování přirozené úrodnosti a
retenční schopnosti půdy, zejm. v důsledku eroze. Problémem je i znečištění půdy a podzemních vod.
Rozsáhlé plochy zemědělské půdy působí poruchy místního klimatu, neboť jejich vegetační kryt v
suchých a teplých obdobích transpiruje omezeně či vůbec (nechladí okolní prostředí tak, jak by za
běžných podmínek měl). Rozsáhlé části zemědělské půdy byly v minulosti odvodněny podzemní
drenáží, což dnes způsobuje rychlé vyprázdnění půdní nádrže a vysokou závislost na srážkách.
Negativem je i přeměna zemědělské půdy na jinou, typicky zastavěnou plochu. Toto vše vede ke
snižování ekologické stability, omezeným možnostem udržitelného místního zemědělství, snižování
výnosnosti, nedostatku vody v krajině, lokálním záplavám, a k celkové nižší stabilitě v krajině. Díky
komplexnosti a odbornosti problému je potřebná informovanost zainteresovaných subjektů i laické
veřejnosti, která je obecně na velmi nízké úrovni.
Počet evidovaných subjektů v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství činil v roce 2014 celkem 979
subjektů (dle CZ-NACE-A „Zemědělství, lesnictví, rybářství“). Dle právní formy bylo na území MAS
evidováno 331 zemědělských podnikatelů. V území je poměrně málo ekologicky hospodařících
zemědělců. Podle oficiální evidence se jedná o 53 subjektů, z toho je 23 evidovaných na území města
Jindřichův Hradec. V území je aktivních několik subjektů, které pečují o krajinu a navrací krajině
ekologickou stabilitu obnovou krajinných prvků; jde zejména o činnost tzv. "pozemkových spolků"
sdružených pod ČSOP.
C3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V obecné rovině lze konstatovat, že úroveň hospodaření s odpady na území MAS není odlišná od
situace v rámci České republiky a odpadové hospodářství se potýká s obdobnými problémy. Je
pozitivní, že na území MAS není identifikován zásadní zdroj znečišťování z řad podniků. Vybavenost
území se od roku 2015 zlepšuje, ať již jde o sběrná místa nebo o třídění odpadů. Některé obce zde však
ještě mají své rezervy. Již v roce 2014 v rámci MAS existovalo dvanáct sběrných dvorů a sběrných míst
(Dačice, Deštná, Jindřichův Hradec, Kunžak, Lodhéřov, Nová Bystřice, Pluhův Žďár, Staré Hobzí,
Strmilov, Střížovice, Tučapy, Velký Ratmírov). Sběrné místo bioodpadu fungovalo v roce 2014 pouze ve
třech obcích (Blažejov, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice), od roku 2015 mají povinnost zajistit svoz a
třídění bioodpadu všechny obce. V regionu jsou obce nově vybaveny nádoby na třídění odpadu a
přenosnými kompostéry. Obce by se do budoucna mohly (příp. i budou muset) více zabývat
problematikou ekologického zpracování odpadu a jeho využití.
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C4. ENERGETIKA
Energetická situace je standardní a nevykazuje větších problémů. V současné době se na území MAS
nachází sedm bioplynových stanic, osm ploch solárních elektráren, deset malých vodních elektráren,
žádné větrné ani jiné další. Vezmeme-li v potaz aspekt dlouhodobé udržitelnosti a přihlédneme také
k potřebám krajiny, měl by být počet solárních (a obecně velkoplošných) elektráren konečný a výstavba
dalších typů, např. větrných elektráren, by měla být pečlivě zvážena. Podpora by měla směřovat spíše
do výstavby a modernizace lokálních zdrojů energie a soběstačných energetických systémů (např. pro
energetickou soběstačnost domů či obcí). Je nutné zmínit také širší aspekty energetiky, které zasahují
do oblasti životního prostředí (zejména vytápění domácností) a také do zemědělství (pěstování
technických plodin), jenž by měly být vzaty v potaz. Jedná se zejména o spalování nevhodné hmoty
v domácnostech a nižší vybavenost domácností moderními ekologičtějšími kotly.
Obrázek 7 Vybrané ukazatele životního prostředí 2015

Zdroj: vlastní zpracování
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2.1.2.4 TEMATICKÁ OBLAST D: KULTURA, VOLNÝ ČAS; CESTOVNÍ RUCH
D1. KULTURA A VOLNÝ ČAS
Území MAS je kulturně nesourodé. Vedle výrazně kulturou žijících obcí jsou zde obce kulturně živořící,
přičemž většina obcí je, pokud jde o kulturní život, průměrná a nevýrazná. Zdá se, že rozdíly spočívají
především v zájmu místních obyvatel o kulturní život obce a v aktivitách místních spolků a amatérských
uskupení.
V území MAS působí celkem 129 rozmanitých sdružení; třetina z nich jsou sbory dobrovolných hasičů
(ty nepůsobí pouze v šesti obcích), hojně jsou zastoupena také myslivecká sdružení. Situace skupin,
věnujících se kultuře, je v území MAS neutěšená, což dobře dokládá fakt, že ve 2/3 obcí nevyvíjí
kulturní aktivity vůbec žádná skupina obyvatel. Celkově byla zjištěna výrazná kulturní pasivita obyvatel
obcí v území, která není typická pouze pro několik málo obcí (cca 15 %).
Pokud jde o pořádání tradičních (opakujících se) kulturních akcí je území MAS výrazně homogenní, tyto
akce se pořádají až na jednotlivé výjimky ve všech obcích území, byť jich je během roku pouze několik.
Jiná je situace v pořádání netradičních kulturních akcí, kdy je praxe v obcích různá a území je kulturně
výrazně nevyvážené. Pouze ve čtvrtině obcí se tyto akce pořádají relativně často.
Starostové spatřují silné stránky kulturního života v tradičních kulturních akcích, v aktivitě místních lidí
(ochotníci, organizace) a také v zázemí obecních knihoven či kulturních domů (analyzovány v části B3.
Občanská vybavenost). Oproti tomu slabiny vidí v nezájmu občanů a organizací, v nevyužívání prostor
určených pro kulturu a v nedostatku ochotnických divadelních představení (přáli by si např. obnovení
činnosti divadelních spolků a konání divadelních představení). Příležitosti pro rozvoj kultury v obci dává
především mladá generace (je zmiňován její příchod) a aktivní spolky. Ohrožením kultury v obci je dle
starostů především nezájem lidí. Dále ji ohrožuje špatná finanční situace jak obcí, tak obyvatel. Dalšími
dvěma faktory je stárnutí populace a existence a působení masmédií, tj. televize, počítačů a internetu.
D2. CESTOVNÍ RUCH
Celé území MAS spadá do turistického regionu Jižní Čechy, který je dlouhodobě spojován s klidnější
rodinnou rekreací v relativně zachovalém životním prostředí, s množstvím památek, vhodných tras pro
cykloturistiku a dostatkem vodních ploch ke koupání a relaxaci u vody. Blízkost hranic s Rakouskem
nabízí možnosti krátkodobého příhraničního turismu.
V územním plánu velkého územního celku Jihočeského kraje byly identifikovány oblasti cestovního
ruchu nadregionálního, regionálního a nadmístního významu. Z území MAS se jedná pouze o oblast
České Kanady (přibližně vymezenou stejnojmenným přírodním parkem) jako území regionálního
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významu. Pro cestovní ruch v oblasti jsou nejdůležitější právě přírodní park Česká Kanada s nejbližším
spádovým okolím, město Jindřichův Hradec a zámek Červená Lhota. Z pohledu cestovního ruchu lze
hovořit o velmi nesourodém území; část území má potenciál vyšší, část území naopak minimální (zejm.
SZ, SV, V, JV a část severu území MAS). Oblast MAS je z hlediska předpokladů pro cestovní ruch
i potenciálu cestovního ruchu nesouměrná, území jako celek není historicky, přírodně ani
administrativně vůči cestovnímu ruchu vymezeno. Území MAS tedy není přirozenou destinací
cestovního ruchu, postrádá také destinační řízení. Celé území je typické jednou sezónou, letní,
ohraničenou (dle počasí) především měsíci červen až září. Možnosti zimní turistiky jsou rozvíjeny na
území několika obcí především na J a JV MAS a zásadně závisí na úrovni a kvalitě sněhové pokrývky,
která v posledních letech nebývá pravidelná.
Obrázek 8 Atraktivity cestovního ruchu

Zdroj: vlastní zpracování
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Přírodní i kulturní atraktivity kopírují výše řečené; existují zde oblasti s více atraktivitami a naopak
oblasti, kde jsou atraktivity cestovního ruchu zastoupeny pouze minimálně. Zásadně zde vévodí město
Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota a oblast přírodního parku Česká Kanada s bezprostředně
přilehlým okolím. Souhrnně lze říci, že přírodní předpoklady regionu MAS předurčují oblast zejména k
cykloturistice, pěší turistice, návštěvě památek, rekreaci u vody či pobytu v lese. Nejsou zde žádné vyšší
hory, jeskyně, význačné splavné vodní toky; chybí i tradiční akce s nadregionálním významem.
Členitý reliéf střední části MAS má zásadně lepší přírodní předpoklady než okrajové části MAS.
Z památek nadregionálního významu jsou zde pouze čtyři národní kulturní památky ve správě NPÚ
(Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, Státní zámek Červená Lhota, Státní zámek Dačice, Hrad
Landštejn) a jedna ve vlastnictví obce Český Rudolec (Vodní pila v Peníkově). V oblasti se nachází jedna
městská památková rezervace (Jindřichův Hradec) a dvě městské památkové zóny (Dačice, Nová
Bystřice). Vesnické památkové zóny jsou na území dvě (Hrutkov, Malíkov nad Nežárkou). Důležitými
turistickými atraktivitami jsou hrady a zámky, zejm. Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Landštejn.
Významnou technickou památkou je úzkorozchodná železnice (JHMD, a.s.) a také vodní pila v Peníkově.
Bohatě jsou na území MAS zastoupeny kulturní památky, jejich význam je ovšem často pouze místní,
s nižším potenciálem využití.
Infrastruktura a suprastruktura cestovního ruchu (ubytování, stravování, trasy a stezky, sportovně
rekreační areály, půjčovny vybavení atp.) je obecně na dobré úrovni. Horší je kvalita komunikací,
možnosti a kvalita parkování pro návštěvníky regionu, v určitých případech také kvalita místního
značení. Opět však platí územní nesourodost infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu. S tím
také souvisí prostorové rozložení návštěvníků, které v části MAS může být zejména v sezóně již na svém
limitu a v jiné části zásadně pod možnostmi území. Současný stav, kdy cestovní ruch není koncepčně
řízen a nejsou sledovány jeho dopady (zvláště na větším území jako celku), však neumožňuje zlepšení
tohoto stavu. Dalším podstatným faktorem rozvoje turismu v území je kvalita nabídky produktů
cestovního ruchu, kterou však lze označit za kolísavou, tedy lišící se geograficky, i dle typu produktu
(obsahově i kvalitativně).
Z pohledu aktuálních potřeb cestovního ruchu v území chybí jednotné strategické řízení (byť nelze
doporučit nesourodé území MAS řídit jako jednu destinaci), koncepční propagace a skutečné turistické
produkty. Za aktivity se stále nevyužitím potenciálem lze zařadit agroturismus ve všech jeho podobách,
ovšem při dostatečné kvalitě služeb. Jako problematická se jeví necelistvost území (část přírodního
parku Česká Kanada spadající pod Slavonicko není součástí území MAS) a velká různorodost území, což
neumožňuje pracovat s územím jako s celkem a zároveň tvoří překážku v jednoznačné komunikaci
s potenciálním návštěvníkem. Problémem je také nízká úroveň spolupráce subjektů cestovního ruchu.
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2.1.2.5 TEMATICKÁ OBLAST E: POLITIKA ROZVOJE ÚZEMÍ
Poslední část analýzy byla zaměřena na politiky rozvoje území, kam spadá existence a aktuálnost
územně plánovací dokumentace obcí (dále také ÚPD), existence strategického dokumentu rozvoje,
spolupráce obcí a problematika sociálního vyloučení v obcích.
Územně plánovací dokumentaci neměly k začátku roku 2015 vypracovanou pouze 4 obce: Březina,
Budeč, Člunek a Horní Slatina. Třináct obcí má ÚPD (vypracované nebo aktualizované) za poslední rok a
půl (2013-2015), jedenáct obcí z let 2010-2012. Dvacet šest obcí má však tyto dokumenty již více než 4
roky staré, rozmezí poslední aktualizace dokumentů se pohybuje mezi roky 2002-2009. Zejména tyto
obce musejí ÚPD aktualizovat nebo nově vypracovat.
Obrázek 9 Územně plánovací dokumentace obcí

Zdroj: vlastní zpracování
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Obce pro plánování rozvoje většinou využívají strategické dokumenty mikroregionů, do kterých spadají.
Klasický strategický dokument ve formě programu rozvoje mají pouze Jindřichův Hradec a Dačice. Tyto
programy rozvoje je však nutné v nejbližší době aktualizovat, a to nejen s ohledem na podmínky
současného programového období EU. Obce Nová Bystřice, Kunžak a Strmilov pak využívají strategické
dokumenty, které jsou spojeny s místním programem obnovy venkova. V některých případech ještě
probíhá aktualizace těchto dokumentů.
Spolupráce obcí se odehrává převážně v rámci tří mikroregionů (Jindřichohradecko, Dačicko a
Soběslavská pahorkatina), postupně se rozvíjí také spolupráce v rámci MAS, která však potřebuje
aktivní spolupráci posílit a do budoucna udržet a rozvíjet, k čemuž mimo jiné potřebuje posílit lidské a
finanční zdroje. Ve velkém území s množstvím malých obcí je to úkol o to těžší. Aktivita zde musí být
postupně nastavena jak zdola, od zástupců obcí, tak shora od pracovníků MAS.

2.2 Sociálně vyloučené lokality
Na území MAS Česká Kanada se nachází jedna sociálně vyloučená lokalita (SVL). Tato sociálně
vyloučená lokalita se nachází v Jindřichově Hradci, jedná se o dům č. p. 122/IV, nazývaný jako
„Šindelna“. Dům je v majetku města. Jedná se o dvoupatrový dům s holobyty pro sociálně slabé občany
a dlouhodobé neplatiče nájemného, který byl v roce 2002 zrekonstruován. K objektu vede prašná
cesta, okolí domu tvoří prašný povrch. Dům je rozdělen do dvou částí. V každé části jsou tři podlaží se
čtyřmi bytovými jednotkami. Objekt byl vybaven topením na tuhá paliva, voda je k dispozici studená na
společných sociálních zařízeních. Velkým problémem se ukázalo uklízení společných prostor. Byla zde
zřízena funkce domovníka, kterou vykonával jeden z obyvatel domu, avšak výsledek k lepšímu přístupu
obyvatel domu k majetku a úklidu společných prostor toto opatření nepřineslo, proto byla funkce
zrušena a uklízení společných prostor zajišťuje město samo a na své náklady.
V současné době objekt slouží jako holobyty pro sociálně slabé, jsou sem stěhování neplatiči a
nepřizpůsobiví obyvatelé městských bytů. Nájemní smlouvy byly uzavírány na dobu určitou. Problémy s
neplatiči byly řešeny institutem zvláštního příjemce, dluhy spláceny pomocí splátkových kalendářů.
Splácení je podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy. Po úhradě všech pohledávek vůči městu je
možné požádat o přidělení bytu v jiné části města, ve skutečnosti se toto ale neděje. Pokud se
obyvatelé domu někam stěhují, je to k příbuzným. Od konce ledna 2016 se u objektu nachází zastávka
autobusového spojení, které obyvatele místa může dopravit do středu města nebo na nádraží.
V této lokalitě žije převážně romské obyvatelstvo (odhadem 50 osob), některé rodiny jsou smíšené,
velká většina obyvatel je mladších 15 let, se základním vzděláním, s 95% nezaměstnaností. Zdrojem
jejich obživy je příležitostná práce (kopáčské práce, sběr železa a rozebírání vraků aut). Také dochází ke
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krádežím kabelů, kovů a k jiným drobným krádežím, ojediněle se vyskytují problémy s gamblerstvím a
alkoholismem, zadlužováním u firem poskytujících úvěry na vysoký úrok. Děti z této lokality navštěvují
základní školu se zaměřením na sport (odhadem tvoří děti z této lokality 10 % podílu romských dětí na
škole), průměrně 3 děti z 5 absolvovalo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Děti z této
lokality navštěvují i speciální školu (odhadem tvoří děti z této lokality 21-30 % podílu romských dětí na
škole), docházejí i na volnočasové aktivity, které jim škola nabízí.
Od roku 2012 funguje v Jindřichově Hradci nově opravený areál, kde se kromě sociálních bytů (15)
nachází též noclehárna pro osoby bez přístřeší. Vlastníkem objektu je město Jindřichův Hradec, objekt
se nachází na adrese Nežárecká 115/IV, v sousedství objektu Šindelna. Obyvatelé domu jsou převážně
romského původu, některé rodiny jsou v evidenci sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
MěÚ Jindřichův Hradec, většina obyvatel lokality je dlouhodobě nezaměstnaná v evidenci ÚP, závislá
na systému sociálních dávek.
V Jindřichově Hradci provozuje Farní charita od roku 2013 v objektu Šindelny noclehárnu sv. Antonína
pro muže, která poskytuje podporu člověku, jenž se ocitl v nepříznivé životní situaci. Služba je
poskytována jednorázově po dobu jedné noci. V objektu je k dispozici 8 lůžek v době od 20 do 8 hodin.
Pro uživatele služby je zde možnost umýt se, dostat potraviny, ošacení a poradenskou službu, je zde
zajištěna i asistenční služba.
Oba objekty (čp. 122 a 115/IV.) se nacházejí na okraji města v blízkosti další rodinné zástavby, od ledna
2016 je zde zpřístupněna zastávka autobusové dopravy. Lokalita není částečně prostorově vyloučená,
základní občanská vybavenost neschází.
Koncem roku 2014 a na počátku roku 2015 byl zaznamenán přísun převážně romského obyvatelstva
(cca 60 osob) z východních Čech do ubytovny Beruška JH, Miřiovského 1303, Jindřichův Hradec, která
nabízela dlouhodobý pronájem pokojů pro jednu i více osob v pokojích vybavených nábytkem, lednicí a
vlastní koupelnou s WC. Radnice a policie byla nucena přijmout zvláštní opatření a do škol a parků
vyslat hlídky. Děti z této ubytovny navštěvují základní školu, kterou mají přes ulici. Příchod obyvatel byl
způsoben převážně možností získání sociálních dávek a příspěvků na ubytování. Vzhledem k tomu, že
se nejednalo o klasickou ubytovnu, ale o bytový dům, stali se jeho obyvatelé občany Jindřichova
Hradce a mohli tedy tyto dávky a příspěvky čerpat na místních úřadech.
Sociálně vyloučené lokality nejsou na jiných místech MAS Česká Kanada identifikovány. Zástupci
ostatních obcí na území MAS Česká Kanada nepovažují situaci ohledně sociálního vyloučení ve svých
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obcích za nadstandardně problematickou, znamenající vyšší ohrožení, někteří však varují před
potenciálně celkově se zhoršující situací.
Podle dosavadních zkušeností lze předpokládat, že se situace v dalších letech bude spíše zhoršovat,
nejvyšší dopad lze očekávat ve městě Jindřichův Hradec. Je nutné nastavit formu prevence a podporu
činností pro osoby ohrožené sociálním vyloučením všech věkových kategorií, vč. podpory programů
prevence kriminality, apod. Všechny obce s rozšířenou působností rozvíjejí komunitní plán sociálních
služeb. Je zapotřebí nastavit pravidelnou a otevřenou komunikaci obcí se zástupci organizací
zabývajících se pomoci vyloučeným komunitám, stejně jako pečlivé sledování vývoje sociálně
vyloučených skupin i lokalit na celém území. Taktéž je nutné zaměřit se na podporu prevence formou
výstavby a modernizace sociálního bydlení, a podpory vzniku polyfunkčních komunitních center a
nízkoprahových center.

2.3 SWOT analýza území MAS Česká Kanada
Syntéza výsledků analýzy je podstatnou součástí procesu strategického plánování. Nejčastěji
využívaným postupem je zobrazení formou matice SWOT. Základem SWOT analýzy je utřídění silných a
slabých stránek. Ty představují stávající vnitřní podmínky rozvoje daného subjektu – regionu. Jedná se
buď o podmínky ovlivnitelné na úrovni analyzovaného území aktivitami jeho aktérů, nebo o faktory,
které sice nejsou principiálně ovlivnitelné místními hráči, ale jsou pevně danými vnitřními vlastnostmi
území. Naproti tomu příležitosti a hrozby představují podmínky vnější a tudíž často obtížně
ovlivnitelné. Lze je chápat jako vlivy vnějšího prostředí, které jsou buď známy, nebo je reálné je
očekávat, a rozvoj území a rozhodování místních aktérů se jim musí přizpůsobit.
MATICE SWOT
Matice SWOT je vytvořena pro celé území MAS a pokrývá všech pět tematických oblastí. Je nutné ji
chápat jako syntézu, resp. konkretizaci, výsledků analýz formou stručných tabulek. Ty obsahují jen
nejpodstatnější faktory, které mohou ovlivnit rozvoj zkoumaného území, resp. mají vliv na rozvojovou
oblast.
Vliv na oblast je vyjádřen na stejné verbální škále jako u PEST analýzy, tedy jako „malý – střední –
velký“. Toto hodnocení, založené na názoru regionálních aktérů, napomáhá seřazení jednotlivých
faktorů dle závažnosti a činí analýzu srozumitelnější. SWOT analýza je hlavním podkladem pro určení
rozvojového potenciálu a problémů území, proto jsou její výsledky navíc pod tabulkami shrnuty a
stručně okomentovány, aby byla návaznost zřetelná.
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Tabulka 9 Matice SWOT: Ekonomika; trh práce a zaměstnanost
Přednosti území

Význam Slabiny území

Význam

uspokojivá výše nezaměstnanosti

velký

absence velkých zaměstnavatelů
s potenciálem dalšího růstu

velký

dostatečný potenciál pracovní síly

velký

stagnující či klesající počet pracovních míst

velký

existence fakulty vysoké školy poskytující
ekonomické a manažerské vzdělání

střední

hustá síť individuálních a malých podnikatelů

střední

existence ekonomického centra regionu

střední

nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných

malý

Příležitosti rozvoje území
dotační programy pro podporu
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání
využití nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti
dostavba dálnice D3 a železničního koridoru
Praha – České Budějovice

nízká atraktivita území pro nové
zaměstnavatele
regionální koncentrace vysoké míry
nezaměstnanosti
nízký soulad profesní orientace pracovní síly
s požadavky regionálního trhu práce
nízká úroveň spolupráce subjektů na trhu
práce

Význam Ohrožení rozvoje území
nezájem zaměstnavatelů o region kvůli
konkurenci lépe vybavených oblastí

velký
střední
malý

konkurence a atraktivita center práce mimo
území regionu
nezájem mladých a vzdělaných lidí o
venkovský příhraniční region

střední
střední
střední
malý
Význam
velký
střední
střední

Tabulka 10 Matice SWOT: Dopravní a technická infrastruktura; občanská vybavenost
Přednosti území
dobré zasíťování složkami technické
infrastruktury
dostatečné zasíťování regionu silnicemi
nižších tříd
dobré pokrytí obcí základními složkami
občanské vybavenosti
minimální zastoupení problémových a
sociálně vyloučených lokalit
existence významného správního a
dopravního centra regionu
dobré pokrytí území zařízeními pro
vzdělávání a volný čas dětí a mládeže
Příležitosti rozvoje území
dotační programy pro rozvoj venkovských
regionů
programy pro integraci sociálně
vyloučených občanů

Význam Slabiny území
velký
velký
střední
střední
střední
malý

nevyhovující stav komunikací nižších tříd a
doprovodné dopravní infrastruktury
nedostatečné pokrytí území zařízeními
sociálních služeb
nevyhovující stav zařízení pro vzdělávání a
trávení volného času dětí a mládeže
špatná dopravní dostupnost některých obcí
nízká vybavenost regionu službami pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
nižší kvalita technické infrastruktury a
veřejného prostoru

Význam Ohrožení rozvoje území

Význam
velký
velký
střední
střední
střední
malý
Význam

velký

demografický trend stárnutí populace

velký

střední

příchod sociálně vyloučených skupin
obyvatelstva do území

střední
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Tabulka 11 Matice SWOT: Životní prostředí, zemědělství, energetika, odpadové hospodářství
Přednosti území

Význam Slabiny území

absence velkého znečišťovatele z řad
podniků

velký

zachovalé prvky v krajině

velký

silná tradice regionu v zemědělství a
lesnictví
pověst regionu jako území se zachovalou a
krásnou přírodou
uspokojivý stav chráněných území
Příležitosti rozvoje území
dotační programy pro zlepšení životního
prostředí a rozvoj venkova
zvyšující se poptávka po lokální zemědělské
produkci
využití zkušeností se zaváděním principů
krajinného managementu

střední
střední
malý

podfinancování zemědělské a lesnické
činnosti
jednostranná orientace intenzivního
zemědělství
nevhodné spalování opadu v domácnostech
a nakládání s odpady
nižší ekologická stabilita a retenční
schopnost krajiny
nedostatečné aktivity krajinného
managementu

Význam Ohrožení rozvoje území
velký
střední
malý

zvyšující se frekvence výskytu negativních
jevů počasí
rostoucí poptávka po dřevě působící na
nevhodné využívání lesních porostů
konkurence ostatních regionů a států na trhu
zemědělských komodit

Význam
velký
velký
střední
střední
malý
Význam
velký
střední
malý

Tabulka 12 Matice SWOT: Kultura, volný čas; cestovní ruch
Přednosti území

Význam Slabiny území

dobré zázemí obcí pro kulturní život

velký

dobré podmínky pro nenáročnou aktivní
turistiku a agroturistiku

velký

existence významných turistických oblastí

velký

vysoká sezónnost turistické nabídky

existence několika kulturních památek
nadregionálního významu

střední

existence kulturního centra regionu

střední

dodržování tradic a zvyků
Příležitosti rozvoje území
dotační programy pro rozvoj venkovských
regionů

nedostatečný marketing území jako
turistické destinace
nedostatečný rozsah, kvalita a struktura
turistické infrastruktury a služeb
nízká úroveň spolupráce při rozvoji
cestovního ruchu
podfinancování stavu kulturních památek
malý zájem obyvatel o kulturní dění a
zapojování se do kulturních aktivit

malý

Význam Ohrožení rozvoje území
velký

rozvoj agroturistiky a eko-agroturistiky

střední

příchod aktivních lidí mladší generace

malý

konkurence obdobně turisticky
orientovaných destinací
nejasné rozdělení kompetencí při ovlivňování
rozvoje cestovního ruchu
vnímání regionu jako odlehlé a zaostalé
oblasti
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Tabulka 13 Matice SWOT: Politika rozvoje území
Přednosti území
nízká míra kriminality

Význam Slabiny území
velký

obtížnost spolupráce v rámci MAS s ohledem
na velikost a nesourodost území
nedostatečné pochopení významu MAS pro
rozvoj území

tradice spolupráce obcí v rámci
mikroregionů

střední

Příležitosti rozvoje území

Význam Ohrožení rozvoje území

dotační programy na podporu komunitně
vedeného místního rozvoje
vzdělávání a poradenství v oblasti
dlouhodobého plánování a spolupráce

velký
střední

příchod problémových skupin obyvatelstva
díky mezinárodní i vnitrostátní migraci
podvázání rozvoje díky nezájmu partnerů o
spolupráci

Význam
velký
střední
Význam
střední
malý

Přestože území MAS Česká Kanada patří mezi typické venkovské příhraniční regiony, průměrná výše
nezaměstnanosti je na přijatelné úrovni, srovnatelná s celorepublikovými hodnotami. Vyšší míra
nezaměstnanosti je koncentrována pouze do několika obcí. Nezaměstnanost je typu převážně cyklické
nezaměstnanosti, větší problém mají obecně malé obce na periferiích ekonomických center. Region
disponuje také dostatečným potenciálem pracovní síly v relativně uspokojivé demografické struktuře,
který umocňuje působení Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci, jež je ekonomickým centrem
regionu. Tohoto potenciálu však využívají takřka výhradně malí podnikatelé a orgány státní správy a
samosprávy, v regionu až na výjimky (především v Jindřichově Hradci) chybí větší zaměstnavatelé
s potenciálem dalšího růstu. To se odráží ve spíše stagnujícím počtu pracovních míst, který je umocněn
i částečnou sezónností nabízených pracovních pozic. Bohužel v nejbližším horizontu není
pravděpodobné, že by se území stalo cílem nového významného zaměstnavatele, a tak se příležitosti
pro rozvoj skrývají spíše v efektivním a účelném využívání různých dotačních programů i nefinančních
pobídek pro podporu zaměstnanosti, mikro, malého a středního podnikání a také ve spolupráci
zainteresovaných subjektů vedoucí k vyššímu provázání nabídky a poptávky po práci, jejíž intenzita
není dostatečná. Nevyužitým se jeví také potenciál Fakulty managementu a jejího zázemí pro podporu
regionu, ať již z hlediska vzdělávání, tak např. výzkumu, praxe studentů nebo vzdělávacích kurzů pro
místní firmy a jejich zaměstnance.
Je pozitivní, že obce regionu disponují všemi základními složkami technické a občanské infrastruktury a
jsou propojeny hustou sítí silnic nižších tříd, byť mnohdy v neodpovídajícím technickém stavu, což se
týká i doprovodné infrastruktury (zastávky hromadné dopravy, přechody pro chodce a jejich osvětlení,
chodníky, místní značení atp.). V regionu se pouze minimálně vyskytují problémové či sociálně
vyloučené lokality (viz kapitola 2.2, str. 38). Je zde funkční síť mateřských a základních škol, která sice
pokrývá potřeby obyvatel, avšak především v případě menších obcí je investičně podfinancovaná. To
samé platí i pro zařízení určené pro trávení volného času dětí a mládeže. Mnoho zařízení je
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v nevyhovujícím stavu, což se týká i vnitřního vybavení, v některých obcích pociťují nedostatek zařízení
vhodných pro trávení volného času dětí a mládeže, např. i v podobě nízkoprahových zařízení.
Vzhledem k trendu stárnutí populace chybí regionu dostatečná síť zařízení sociálních služeb, většina
stávajících je navíc soustředěna ve velkých městech (J. Hradec, Dačice). Slabiny regionu lze rovněž
spatřit v dostupnosti obcí prostředky veřejné dopravy (především o víkendech a svátcích) a také ve
stavu technické infrastruktury a kvalitě veřejného prostoru (kvalita kanalizace, pokrytí čistírnami
odpadních vod, stav veřejných budov, kvalita zeleně v obcích). Příležitosti pro rozvoj lze spatřit
v dotačních programech, jejichž zaměření by však mělo odpovídat specifickým potřebám území a které
je proto nutné bedlivě mapovat.
Území MAS je obecně považováno za zemědělskou oblast se zachovalým životním prostředím. Je
pravda, že zde má zemědělství a lesnictví značnou tradici, jsou zde zachovalé prvky v krajině a na území
se nevyskytuje větší znečišťovatel. Zároveň však platí, že krajina je lidskou činností negativně zasažena.
Zemědělská výroba je jednostranně orientována a je značně intenzivní. Je také patrné, že během let
došlo k podfinancování zemědělské a lesnické činnosti. Lze také říci, že dříve provedené úpravy krajiny
měly negativní vliv na její ekologickou stabilitu a retenční schopnost. K tomu je nutné přidat nevhodný
systém nakládání s odpady a způsob jejich spalování v domácnostech, který má na životní prostředí
také negativní vliv. Aktivity krajinného managementu nejsou dostatečně rozvinuté, chybí zde též
dostatečná informovanost. Jako příležitosti se tak nabízí jak finanční nástroje zemědělské,
environmentální a venkovské politiky, tak nástroje nefinanční, spočívající např. v uplatňování principů
krajinného managementu, poradenství, vzdělávání, zavádění šetrných technologií apod.
Obyvatelé obcí na území MAS mají poměrně dobré zázemí pro kulturní a společenský život, mohou
využít i nabídky Jindřichova Hradce, který je kulturním centrem regionu. Účast na kultuře je však
značně nevyrovnaná, obyvatelé často nemají zájem o kulturní dění, ani aktivita mnoha kulturních
spolků není příliš výrazná. V regionu existují významné kulturní památky a velké množství drobných
místních památek, avšak jejich stav v budoucnu bude vyžadovat vyšší investice vedoucí ke zvýšení jejich
atraktivity, k lepšímu zajištění bezpečnosti návštěvníků, v případě drobných památek k udržení jejich
stavu. V turisticky více atraktivních oblastech, kterých však v regionu není příliš, je kulturní a
společenský život podpořen cestovním ruchem. Turisté mohou provozovat různé formy aktivit
(především nenáročnou turistiku, agroturistiku, cykloturistiku) a mohou se také účastnit kulturních
událostí v obcích. Nabídka turistických služeb na celém území je však značně diverzifikována a částečně
limitována a její kvalita není mnohdy dostatečná. Koncepční řízení cestovního ruchu na území MAS
bohužel stále chybí, což se negativně odráží v koordinaci aktivit na podporu turismu, nedostatečné
nabídce i prezentaci a propagaci regionu. Stále nedostatečným se jeví marketing území jakožto
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přitažlivé turistické destinace. Přitom ohrožení v podobě konkurence obdobně turisticky orientovaných
oblastí je značné. Rozvoji cestovního ruchu nenapomáhá ani nejasné rozdělení pravomocí při
ovlivňování cestovního ruchu ze strany orgánů veřejné správy. Příležitosti pro rozvoj kultury a
cestovního ruchu lze spatřit především v koordinované spolupráci obcí, spolupráci místních
podnikatelů mezi sebou i s obcemi, podpořené vhodně nastavenými a zacílenými dotačními programy,
postupně zlepšované nabídce odpovídající potenciálu regionu a také v jistém oživení regionu
příchodem mladých, aktivních a vzdělaných obyvatel.
Je pozitivní, že celé území MAS patří mezi klidné a bezpečné lokality, kde nejsou výrazné problémy
s kriminalitou, které by podvazovaly rozvojové aktivity obcí. Tyto aktivity jsou realizovány i díky
spolupráci na úrovni mikroregionů. Místní akční skupina jako další forma spolupráce se teprve
prosazuje a musí si postupně vybudovat svou pozici a přesvědčit regionální aktéry o své užitečnosti, což
není v nesourodém a relativně velkém území snadné. Musí také nalézt vhodné partnery pro spolupráci
mimo region, ať již v rámci České republiky nebo v zahraničí (příhraničí). Problémem může být nízká
míra ochoty spolupráce mezi partnery. Proto je potřebné využívat programy pro podporu místní
spolupráce, komunitně vedeného místního rozvoje, včetně poradenství a vzdělávání.
Situace ohledně sociálně vyloučených lokalit a problémových skupin obyvatelstva není zatím
považována za nadstandardně problematickou, hrozí však její zhoršení v případě nedostatečné aktivity
obcí a zájmových skupin, především pak v Jindřichově Hradci, kde lze pozorovat mírný nárůst tohoto
problému. Na území MAS se týká převážně romské populace.

2.4. Analýza problémů a potřeb území MAS Česká Kanada
Analýze problémů a potřeb území předcházelo zhodnocení jeho rozvojového potenciálu, který je
možno chápat jako konkretizaci silných stránek území se zohledněním příležitostí a ohrožení vnějšího
prostředí. Rozvojový potenciál představuje základnu území, kterou je možné využít při řešení jeho
problémů a potřeb.
Rozvojový potenciál je spjat především s relativním dostatkem pracovní síly, fungujícími technickými
sítěmi, základním zázemím občanské vybavenosti a taktéž s nastavenou spoluprací obcí v rámci
mikroregionů a MAS. Území je poměrně stabilní, co se týče vývoje zaměstnanosti, podnikatelských
příležitostí, dopravních uzlů a komunikací, tradice místní výroby a zemědělství nebo vývoje cestovního
ruchu. Větší potenciál má zejména přirozené centrum v podobě města Jindřichova Hradce a jeho
okolí, menší pak malé obce na periférii a mimo hlavní komunikační trasy. Rozvojový potenciál tedy
ukazuje, že je z čeho vycházet při řešení problémů s cílem uspokojit potřeby předmětného území.

- 45 -

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

Problémy a potřeby území souvisejí s konkretizací slabých stránek v rámci externích podmínek
zkoumaného území a jsou uvedeny v tabulkách níže (řazeno dle tematických oblastí strategické
analýzy). Hodnocení významnosti je provedeno na škále „malý - střední - velký“ se zohledněním názorů
místních aktérů a výsledků SWOT analýzy. V tabulkách je také uvedena vazba na strategickou část
SCLLD, konkrétně na příslušné cíle a opatření, a vazba na ESI fondy (Evropské strukturální a investiční
fondy), které bude možné využít pro financování opatření vedoucích k řešení problémů a uspokojení
potřeb území.
Tabulka 14 Rozvojové problémy území: Ekonomika; trh práce a zaměstnanost
Rozvojové problémy území

Význam

nedostatečná podpora místních podnikatelů

velký

stagnace ekonomické aktivity zaměstnavatelů

velký

nedostatečná podpora lokální zemědělské
produkce
nesoulad struktury pracovní síly s požadavky
trhu práce

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy
Cíl 1.1: Opatření: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Cíl 1.2: Opatření 1.2.1
Cíl 1.1: Opatření: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Cíl 1.3: Opatření 1.3.4

OPZ, PRV
PRV, OPZ

velký

Cíl 1.2: Opatření 1.2.1, 1.2.2

PRV

velký

Cíl 1.3: Opatření 1.3.2, 1.3.3

Z jiných zdrojů

lokality s nedostatkem pracovních příležitostí

střední

Cíl 1.1: Opatření:1.1.3
Cíl 1.3: Opatření 1.3.4

OPZ, PRV

málo fungující a rozvinutá síť lokálních výrobců

střední

Cíl 1.2: Opatření 1.2.2

PRV

nedostatečná spolupráce subjektů trhu práce

malý

Cíl 1.3: Opatření 1.3.1

PRV

Tabulka 15 Rozvojové potřeby území: Ekonomika; trh práce a zaměstnanost
Rozvojové potřeby území
zvýšení ekonomické aktivity místních
podnikatelů
podpora činnosti lokálních výrobců a
producentů v souladu s jejich potřebami
zvýšení souladu kvalifikace pracovní síly
s potřebami místních zaměstnavatelů
příchod nových zaměstnavatelů využívajících
potenciálu lokální pracovní síly
vytváření místních podnikatelských řetězců
vznik pracovních míst v lokalitách s nízkou
nabídkou pracovních příležitostí
zlepšení spolupráce obcí, podnikatelů,
hospodářské komory, úřadu práce a škol

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

velký

Cíl 1.1: Opatření: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

PRV, OPZ

velký

Cíl 1.2: Opatření 1.2.1, 1.2.2

PRV

velký

Cíl 1.3: Opatření 1.3.2, 1.3.3

Z jiných zdrojů

střední

Cíl 1.1: Opatření 1.1.3

PRV, OPZ

střední

Cíl 1.1: Opatření: 1.1.2

PRV

střední

Cíl 1.3: Opatření 1.3.4

OPZ, PRV

malý

Cíl 1.3: Opatření 1.3.1

PRV
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Tabulka 16 Rozvojové problémy území: Dopravní a technická infrastruktura; občanská vybavenost
Rozvojové problémy území

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

nevyhovující stav doprovodné dopravní
infrastruktury

velký

Cíl 2.1: Opatření 2.1.3

IROP

nevyhovující kvalita silnic nižších tříd

velký

Cíl 2.1: Opatření 2.1.2

Z jiných zdrojů

špatná dostupnost sociálních služeb

velký

Cíl 2.3: Opatření 2.3.1

IROP, OPZ

nevyhovující stav mateřských a základních škol

velký

Cíl 2.4: Opatření 2.4.1

IROP

velký

Cíl 2.3: Opatření 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4

IROP, OPZ

střední

Cíl 2.3: Opatření 2.3.4

IROP, OPZ

střední

Cíl 2.4: Opatření 2.4.2

IROP

střední

Cíl 2.4: Opatření 2.4.3

Z jiných zdrojů

střední

Cíl 2.2: Opatření 2.2.1

OPŽP

střední

Cíl 2.1: Opatření 2.1.1

IROP, PRV

malý

Cíl 2.2: Opatření 2.2.1

OPŽP

malý

Cíl 2.4: Opatření 2.4.4

IROP, OPZ

malý

Cíl 2.5: Opatření 2.5.1

IROP

malý

Cíl 2.2: Opatření 2.2.2

OPŽP

nedostatečná pomoc osobám ohroženým
sociální exkluzí
nedostatečná úroveň prevence sociálního
vyloučení
nedostatečné využívání moderních výukových
pomůcek
nevyhovující stav zázemí mateřských a
základních škol
nižší kvalita technické infrastruktury v místních
částech obcí
nedostatečný rozsah a kvalita cyklostezek a
cyklotras
nevyhovující stav zeleně v obcích
nevyhovující stav zařízení pro volný čas dětí a
mládeže
horší dostupnost služeb orgánů veřejné správy
pro občany
vysoká energetická náročnost budov

Tabulka 17 Rozvojové potřeby území: Dopravní a technická infrastruktura; občanská vybavenost
Rozvojové potřeby území
zlepšení stavu komunikací a doprovodné
dopravní infrastruktury
zlepšení stavu budov, vybavení a zázemí
mateřských a základních škol

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

velký

Cíl 2.1: Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

IROP

velký

Cíl 2.4: Opatření 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

IROP+ jiné zdroje

podpora osob ohrožených sociální exkluzí

velký

Cíl 2.3: Opatření 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4

IROP, OPZ

zlepšení dostupnosti sociálních služeb a služeb
pro osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené.

velký

Cíl 2.3: Opatření 2.3.1

IROP

řešení problému sociálního bydlení

velký

Cíl 2.3: Opatření 2.3.3

IROP

střední

Cíl 2.4: Opatření 2.4.4

IROP

střední

Cíl 2.2: Opatření 2.2.1

OPŽP

snížení energetické náročnosti veřejných budov

malý

Cíl 2.2: Opatření 2.2.2

OPŽP

zlepšení možnosti využívat služeb veřejné správy
pro občany

malý

Cíl 2.5: Opatření 2.5.1

Jiné zdroje

zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity děti a
mládeže
zlepšení stavu zeleně a technické infrastruktury
v obcích a místních částech obcí
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Tabulka 18 Rozvojové problémy území: Životní prostředí, zemědělství, energetika, odpadové
hospodářství
Rozvojové problémy území

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

nedostatečná podpora subjektů v zemědělství a
lesnictví

velký

Cíl 3.2: Opatření 3.2.2, 3.2.3

PRV

nevhodné spalování odpadu v domácnostech

velký

Cíl 3.1: Opatření 3.1.2

OPŽP

nedostatečné možnosti třídění a zpracování
odpadu

velký

Cíl 3.3: Opatření 3.3.1, 3.3.2

OPŽP

nízká diverzifikace intenzivního zemědělství

velký

Cíl 3.2: Opatření 3.2.1

PRV

nedostatek vody v krajině a v půdě

velký

Cíl 3.1: Opatření 3.1.1

OPŽP

střední

Cíl 3.1: Opatření 3.1.1

IROP

střední

Cíl 3.2: Opatření 3.2.1

PRV

malý

Cíl 3.4: Opatření 3.4.1

IROP

nevyhovující stav lesních a polních cest

malý

Cíl 3.2: Opatření 3.2.4

PRV

nedostatečný krajinný management

malý

Cíl 3.4: Opatření 3.4.2

OPŽP

riziko lokálních záplav
nízká diverzifikace podnikatelských aktivit
zemědělců
nízká informovanost lidí o potřebách a
ohroženích krajiny

Tabulka 19 Rozvojové potřeby území: Životní prostředí, zemědělství, energetika, odpadové hospodářství
Rozvojové potřeby území
zlepšení podpory místních podnikatelů
v zemědělství a lesnictví
zlepšení možností ekologického třídění odpadu
a jeho zpracování
řešení problému spalování nevhodného odpadu
v domácnostech

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

velký

Cíl 3.2: Opatření 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3

PRV

velký

Cíl 3.3: Opatření 3.3.1, 3.3.2

OPŽP

velký

Cíl 3.1: Opatření 3.1.2

OPŽP

velký

Cíl 3.1: Opatření 3.1.1

OPŽP

prevence rizika lokálních záplav

střední

Cíl 3.1: Opatření 3.1.1

IROP

zlepšení stavu lesních a polních cest

střední

Cíl 3.2: Opatření 3.2.4

PRV

osvěta o potřebách a ohrožení současné krajiny

malý

Cíl 3.4: Opatření 3.4.1

PRV

realizace projektů krajinného managementu

malý

Cíl 3.4: Opatření 3.4.2

OPŽP

aktivity pro udržení vody v krajině a půdě

Tabulka 20 Rozvojové problémy území: Kultura, volný čas; cestovní ruch
Rozvojové problémy území

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

místy chybějící turistická infrastruktura

velký

Cíl 4.1: Opatření 4.1.1, 4.1.2

PRV + jiné zdroje

variabilní kvalita turistického zázemí

velký

Cíl 4.1: Opatření 4.1.2

PRV

vysoká sezónnost s dominantní letní sezónou

střední

Cíl 4.1: Opatření 4.1.1, 4.1.3

Jiné zdroje

nedostatečná revitalizace kulturních památek

střední

Cíl 4.1: Opatření 4.1.3

Jiné zdroje
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Tabulka 21 Rozvojové potřeby území: Kultura, volný čas; cestovní ruch
Rozvojové potřeby území
zlepšení dostupnosti a kvality turistické
infrastruktury

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

velký

Cíl 4.1: Opatření 4.1.1, 4.1.2

PRV + jiné zdroje

prodloužení turistické sezóny mimo letní měsíce

střední

Cíl 4.1: Opatření 4.1.1, 4.1.3

Jiné zdroje

revitalizace kulturních památek

střední

Cíl 4.1: Opatření 4.1.3

Jiné zdroje

Tabulka 22 Rozvojové problémy území: Politika rozvoje území
Rozvojové problémy území

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

slabé využívání komunitního přístupu k řešení
problémů

velký

Cíl 5.2: Opatření 5.2.1, 5.2.2

PRV + jiné zdroje

nedostatečná spolupráce obcí v rámci MAS

velký

Cíl 5.1: Opatření 5.1.1

PRV

nedostatečná spolupráce obcí s místními aktéry

velký

Cíl 5.1: Opatření 5.1.1

PRV

střední

Cíl 5.1: Opatření 5.1.2

Jiné zdroje

střední

Cíl 5.1: Opatření 5.1.3

PRV

nedostatečné finanční a lidské zdroje pro
činnost MAS
nízká úroveň meziregionální a mezinárodní
spolupráce

Tabulka 23 Rozvojové potřeby území: Politika rozvoje území
Rozvojové potřeby území
podpora využívání komunitního přístupu
k řešení místních problémů
zlepšení partnerství obcí a spolupráce obcí
s dalšími místními aktéry

Význam

Návaznost na strategickou část SCLLD ESI fondy

velký

Cíl 5.2: Opatření 5.2.1, 5.2.2

PRV + jiné zdroje

velký

Cíl 5.1: Opatření 5.1.1

PRV

stabilizace finančních zdrojů MAS

střední

Cíl 5.1: Opatření 5.1.2

Jiné zdroje

zvýšení úrovně meziregionální a mezinárodní
spolupráce

střední

Cíl 5.1: Opatření 5.1.3

PRV

Území MAS Česká Kanada trpí celou řadou problémů, které podvazují jeho rozvoj. Jde především o
jistou stagnaci ekonomických aktivit místních podnikatelských subjektů a z toho plynoucí rigiditu na
trhu práce. Přestože území jako celek vykazuje příznivé hodnoty míry nezaměstnanosti, existují v něm
oblasti, především na periferii, kde nabídka pracovních příležitostí není dostatečná. V území lze také
pozorovat určitý rozpor mezi kvalifikační strukturou pracovní síly a reálnými požadavky
zaměstnavatelů. Venkovské a periferní území také vykazují nevyhovující stav dopravní a technické
infrastruktury a rovněž zařízení pro vzdělávání dětí a mládeže, včetně jejich zázemí. Celé území je pak
poddimenzováno v oblasti sociálních služeb, jejichž dostupnost není pro mnoho obyvatel dostatečná a
je zde také riziko jejich možného sociálního vyloučení. Vzhledem k charakteru území lze za významný
problém rovněž považovat nedostatečnou podporu zemědělců a lesníků a péči o krajinu a půdu, která
trpí nedostatkem vody. Vhodné by bylo také podpořit domácnosti při přechodu na ekologické formy
vytápění a motivovat je k ještě vyšší intenzitě třídění odpadu. V oblasti cestovního ruchu se problémy
vyskytují především v kvalitě a dostupnosti turistické infrastruktury a to opět spíše ve venkovských a
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periferních oblastech. Návštěvnost území je také značně sezónní, což se projevuje i do místní
ekonomiky. Přes poměrně dobře fungující spolupráci obcí v rámci mikroregionů na území MAS Česká
Kanada, je doposud komunitní způsob řešení problémů využíván velmi slabě. Obce se zatím učí
spolupracovat s místními aktéry i spolupracovat v širším území, než je území mikroregionů. To platí i o
samotné místní akční skupině, která se doposud etabluje jako aktér regionálního rozvoje a hledá své
partnery pro spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.
Výše uvedené skutečnosti odráží rozvojové potřeby území. Ty primárně vychází z identifikovaných
problémů, avšak rovněž zohledňují potenciál regionu k jejich naplnění. Způsob naplnění je detailně
popsán ve strategické části SCLLD, avšak již nyní je zřetelné, na které potřeby se strategie svými
opatřeními primárně zaměřuje. Jsou to potřeby s nejvyšším významem pro rozvoj území, mezi které lze
zařadit potřeby řešení místní zaměstnanosti, zejm. co se týče nabídky a struktury pracovních míst, dále
podpory mikro, malého a středního podnikání, zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury
obcí, zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti sociálních služeb a také potřeba řešení problémů
v oblasti současně nastaveného zemědělství a aktuálních problémů v krajině. Mezi další výraznější
potřeby území lze řadit zlepšení dostupnosti péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na základě
věku, tělesně postižené a imobilní, od pomocných služeb, přes dostupnost bydlení pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením na základě věku, tělesně postižené a imobilní až po paliativní péči. Z pohledu obcí
vyvstává potřeba řešit sociální bydlení. Nemělo by se zapomenout ani na aktivity směřující ke
zvyšování kvality a dostupnosti turistické infrastruktury a aktivity rozvíjející oblast spolupráce aktérů
místního a regionálního rozvoje.
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3. STRATEGICKÁ ČÁST
Hierarchická struktura strategické části SCLLD se odvíjí od závěrů části analytické, především ze SWOT
analýza a analýzy rozvojových problémů a potřeb. Ty byly zohledněny při formulaci rozvojové vize a
strategického cíle území MAS Česká Kanada, jakožto cílů nejvyšší hierarchické úrovně. Tvůrci strategie
využily závěry pěti zkoumaných tematických oblastí pro rozpracování vize a globálního strategického
cíle do pěti klíčových oblastí rozvoje území, resp. pro stanovení jim přiřazených strategických cílů a
specifických cílů, jakožto cílů druhé a třetí hierarchické úrovně. Na nejnižší hierarchické úrovni jsou pak
pro každý specifický cíl definována konkrétní opatření, příp. také podopatření, vedoucí k jeho dosažení.
Výše uvedené znázorňuje následující schéma.
Obrázek 10 Hierarchická struktura strategické části SCLLD MAS Česká Kanada

Zdroj: vlastní zpracování

3.1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
Strategická vize je koncipována jako dlouhodobě a široce pojatý rozvojový cíl, který vychází
z provedených analýz. Text vize v sobě integruje názory místních aktérů, měla by tak být všeobecně
akceptovatelná a umožnit všem zapojeným aktérům participovat na jejím dosažení.
Vize rozvoje území MAS Česká Kanada pro období 2014 – 2020 je následující:
MAS Česká Kanada je moderním venkovským regionem, nabízejícím dostatek pracovních příležitostí,
kvalitní zázemí pro život a odpočinek, široké spektrum dostupných služeb a také zachovalé přírodní,
kulturní a historické bohatství tak, aby bylo příjemným místem k životu pro všechny generace,
atraktivním pro malé i velké podnikatele a vyhledávaným cílem tuzemských a zahraničních návštěvníků,
a to při respektování principů udržitelného rozvoje s maximálně možným zapojením všech místních
aktérů.
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V rámci formulované vize se aktéři budou při rozvoji území řídit především následujícími principy:


udržitelný rozvoj po stránce ekonomické, sociální a environmentální;



podpora a rozvíjení spolupráce a partnerství;



zachování kulturního a přírodního bohatství.

Strategický cíl je zformulován na základě závěrů analytické části a konkretizuje stanovenou vizi tak, aby
bylo možno formulovat klíčové oblasti rozvoje území a přiřadit jim vlastní strategické cíle, cíle
specifické a následně navrhnout vhodná opatření a podopatření pro jejich dosažení.
Strategický cíl rozvoje území MAS Česká Kanada pro období 2014 – 2020 je následující:
MAS Česká Kanada bude do roku 2020 regionem, který umožňuje svým obyvatelům nalézt vhodné
pracovní uplatnění, žít v harmonickém, bezpečném a zdravém prostředí, které zároveň skýtá dostatek
příležitostí pro kulturní a společenské aktivity, turistiku a smysluplné trávení volného času.

3.1.1 Stanovení klíčových oblastí rozvoje, strategických a specifických cílů
Navržené klíčové oblasti rozvoje logicky reflektují tematické oblasti zkoumané v analytické části SCLLD;
vycházejí z provedených analýz a jejich syntézy v podobě matice SWOT a tabulek rozvojových
problémů a potřeb. Klíčové oblasti rozvoje a jim podřazené strategické a specifické cíle jsou provázány
se strategickým cílem rozvoje území MAS Česká Kanada.
Klíčové oblasti rozvoje představují ucelené tematicky uzavřené celky, které jsou podrobněji
rozpracovány. Pro každou z oblastí je stanoven vlastní strategický cíl a několik specifických cílů, k nimž
jsou navržena opatření a podopatření pro jejich naplnění.

3.1.1.1 Klíčová oblast rozvoje 1: Místní ekonomika
Tato oblast se snaží podpořit podnikatelské prostředí v regionu a tím i dostatek pracovních příležitostí
pro obyvatele. Cílí na podporu stávajících podnikatelů, vytvoření podmínek pro příchod nových
podnikatelských subjektů a na zlepšení situace na trhu práce díky spolupráci regionálních partnerů a
zajištění většího souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikační strukturou obyvatelstva. Svým
zaměřením tak reflektuje problémy a potřeby spojené s tematickou oblastí A. Ekonomika; trh práce a
zaměstnanost, kdy se částečně prolíná i do zemědělství v tematické oblasti C.
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Strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 1
Rozvoj místního podnikání a podpora zaměstnanosti
Pro tuto oblast jsou stanoveny následující specifické cíle:


Cíl 1.1: Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků



Cíl 1.2: Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin



Cíl 1.3: Zlepšení situace na regionálním trhu práce

3.1.1.2 Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita života ve městech a obcích
Tato oblast má za cíl zlepšit životní podmínky obyvatel, a to především ve venkovských sídlech, díky
investicím do dopravní infrastruktury, veřejných budov, sociálních služeb a zařízení a podpoře
vzdělávání dětí a mládeže. Vytváří také podmínky pro zvýšení efektivity výkonu veřejné správy.
Navržené cíle vycházejí ze závěrů tematické oblasti B. Dopravní a technická infrastruktura; občanská
vybavenost.
Strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 2
Zvýšení kvality místní infrastruktury, kvality a dostupnosti služeb pro zlepšení života v obcích
Pro tuto oblast jsou stanoveny následující specifické cíle:


Cíl 2.1: Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj udržitelné dopravní infrastruktury



Cíl 2.2: Zlepšení stavu veřejných prostor a budov



Cíl 2.3: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb



Cíl 2.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže



Cíl 2.5: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy

3.1.1.3 Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí a zemědělství
Oblast je zaměřena jak na obyvatele regionu, tak na podnikatele, především v zemědělství a lesnictví,
které hrají v regionu významnou roli. Snaží se přispět ke zlepšení slabin v této oblasti a posílení
rozvojového potenciálu, který zatím není velký. Její význam je umocněn úzkým provázáním s dalšími
prioritními oblastmi, kdy úroveň životního prostředí a zemědělské produkce ovlivňuje pracovní
příležitosti, kvalitu života, a má také vazbu na oblast cestovního ruchu, ve které životní prostředí působí
jako jeden z determinantů návštěvy regionu. Oblast ve svých cílech odráží problémy a potřeby
tematické oblasti C. Životní prostředí; energetika; odpadové hospodářství; zemědělství.
Strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 3
Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím funkční a zdravé krajiny a moderního zemědělství
Pro tuto oblast jsou stanoveny následující specifické cíle:
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Cíl 3.1: Zajištění stabilní a funkční krajiny a zdravého ovzduší



Cíl 3.2: Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství



Cíl 3.3: Zlepšení způsobu recyklace a likvidace odpadů



Cíl 3.4: Zlepšení managementu krajiny a udržitelného rozvoje

3.1.1.4 Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní ruch
Oblast se soustředí na vytvoření vhodných podmínek pro návštěvníky regionu, které využívají
potenciálu oblasti v cestovním ruchu a jsou v souladu s politikou udržitelného rozvoje. Přestože hybnou
silou jsou tuzemští a zahraniční návštěvníci, oblast cílí primárně na místní podnikatele ve venkovském
cestovním ruchu, v souladu s místním potenciálem a podporovanými aktivitami. V konečném důsledku
by se pozitivní efekty měly přenést i na místní obyvatele formou tvorby pracovních míst, příp. také
zlepšením infrastruktury a životního prostředí. Navržené cíle mají základ v závěrech zkoumání
tematické oblasti D. Kultura a volný čas; cestovní ruch.
Strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 4
Podpora místního rozvoje prostřednictvím zvýšení kvality turistické infrastruktury
Pro tuto oblast je stanoven následující specifický cíl:


Cíl 4.1: Rozvoj sítě kvalitní turistické infrastruktury

3.1.1.5 Klíčová oblast rozvoje 5: Spolupráce pro udržitelný rozvoj
Tuto oblast lze chápat jako zastřešující a aktivizující pro oblasti předchozí. Spolupráce zapojených
místních aktérů by totiž měla být jedním ze základních rozvojových předpokladů pro všechny
stanovené klíčové oblasti a měla by být dlouhodobě koordinována, ideálně i formálně zakotvena.
Podstatnou je zde činnost MAS Česká Kanada, která slouží jako servisní, poradenská a administrativní
organizace, založená na principech komunitně vedeného rozvoje se silným akcentem právě na aspekt
spolupráce, a také stávající aktivity zapojených mikroregionů. Podklady pro formulaci cílů této oblasti je
možné nalézt v závěrech tematické oblasti E. Politika rozvoje území.
Strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 5
Zlepšení kvality spolupráce v oblasti veřejné správy a místních komunit
Pro tuto oblast jsou stanoveny následující specifické cíle:


Cíl 5.1: Zabezpečení koordinace a rozvoje spolupráce místních aktérů



Cíl 5.2: Podpora a propagace komunitního přístupu k rozvoji území
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3.1.2 Opatření a podopatření rozvoje území MAS Česká Kanada
Opatření a podopatření jsou ve struktuře strategické části SCLLD nejkonkrétnějším vyjádřením
rozvojových záměrů na daném území. Lze je chápat jako „nástroje“ k dosažení strategických a
specifických cílů klíčových oblastí rozvoje. Reagují na hlavní problémy a potřeby rozvoje území, které
byly formulovány místními aktéry a které mají odraz v provedené analýze území. Výše uvedené je
přehledně shrnuto v následujících tabulkách, které jsou uváděny podle formulovaných klíčových oblastí
rozvoje.
Tabulka 24 Opatření pro klíčovou oblast rozvoje 1: Místní ekonomika
Klíčová oblast rozvoje 1: Místní ekonomika
Cíl 1.1: Podpora činnosti stávajících i nových
podnikatelů a živnostníků
Opatření 1.1.1

Podpora zavádění inovativních
forem výroby, inovativních
přístupů a nových technologií

Opatření 1.1.2

Podpora místních živnostníků,
drobných podnikatelů, včetně
sociálních podniků

Reakce na problémy území
-

Opatření 1.1.3

Podpora nových podnikatelských
aktivit

-

Cíl 1.2: Zvýšení odbytu regionálních výrobků a
potravin

nedostatečná podpora místních
podnikatelů
stagnace ekonomické aktivity
zaměstnavatelů
nedostatečná podpora místních
podnikatelů
stagnace ekonomické aktivity
zaměstnavatelů
nedostatečná podpora místních
podnikatelů
stagnace ekonomické aktivity
zaměstnavatelů
lokality s nedostatkem pracovních
příležitostí

Reakce na problémy území

Reakce na potřeby území
-

zvýšení ekonomické aktivity
místních podnikatelů

-

zvýšení ekonomické aktivity
místních podnikatelů
vytváření místních
podnikatelských řetězců
zvýšení ekonomické aktivity
místních podnikatelů
příchod nových zaměstnavatelů
využívajících potenciálu lokální
pracovní síly

-

Reakce na potřeby území

nedostatečná podpora místních
podnikatelů
- nedostatečná podpora lokální
zemědělské produkce
1.2.1.1 Rekonstrukce a opravy prostor včetně technologií pro výrobu a zpracování
1.2.1.2 Spolupráce regionálních aktérů při odbytu regionálních výrobků a potravin
- stagnace ekonomické aktivity
Podpora prodeje a zvyšování
zaměstnavatelů
kvality regionálních výrobků a
- málo fungující a rozvinutá síť
potravin
lokálních výrobců
1.2.2.1 Zavedení regionální značky
1.2.2.2 Podpora prodeje ze dvora, stánky, apod.
-

Opatření 1.2.1

Podopatření

Opatření 1.2.2

Podopatření

Podpora producentů regionálních
výrobků a potravin

Cíl 1.3: Zlepšení situace na regionálním trhu práce

Reakce na problémy území

Opatření 1.3.1

Podpora spolupráce regionálních
partnerů na trhu práce

-

nedostatečná spolupráce subjektů
trhu práce

Opatření 1.3.2

Podpora učňovských oborů pro
regionální trh práce

-

nesoulad struktury pracovní síly s
požadavky trhu práce

Opatření 1.3.3

Podpora celoživotního a
profesního vzdělávání a
rekvalifikací

-

nesoulad struktury pracovní síly s
požadavky trhu práce

-

Opatření 1.3.4

Podpora tvorby pracovních míst v
lokalitách s nedostatkem
pracovních příležitostí

stagnace ekonomické aktivity
zaměstnavatelů
lokality s nedostatkem pracovních
příležitostí

-
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podpora činnosti lokálních
výrobců a producentů v souladu
s jejich potřebami

podpora činnosti lokálních
výrobců a producentů v souladu
s jejich potřebami

Reakce na potřeby území
-

-

-

-

zlepšení spolupráce obcí,
podnikatelů, hospodářské
komory, úřadu práce a škol
zvýšení souladu kvalifikace
pracovní síly s potřebami
místních zaměstnavatelů
zvýšení souladu kvalifikace
pracovní síly s potřebami
místních zaměstnavatelů
vznik pracovních míst
v lokalitách s nízkou nabídkou
pracovních příležitostí

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

Výčet souvisejících opatření ke strategickému cíli 1


Opatření 3.1.2 Podpora využívání ekologických forem vytápění a obnovitelných zdrojů



Opatření 3.2.1 Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce



Opatření 3.2.2 Podpora investic do zemědělských staveb a technologií



Opatření 3.3.1 Podpora třídění komunálního odpadu



Opatření 3.3.2 Podpora ekologických způsobů zpracování odpadů



Opatření 3.4.1 Podpora osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí



Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení



Opatření 5.1.1 Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry



Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce

Tabulka 25 Opatření pro klíčovou oblast rozvoje 2: Kvalita života ve městech a obcích
Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita života ve městech a obcích
Cíl 2.1: Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj
udržitelné dopravní infrastruktury

Reakce na problémy území

Opatření 2.1.1

Podpora výstavby a modernizace
cyklostezek a cyklotras

-

nedostatečný rozsah a kvalita
cyklostezek a cyklotras

Opatření 2.1.2

Podpora rekonstrukce silniční
infrastruktury

-

nevyhovující kvalita silnic nižších
tříd

Opatření 2.1.3

Podpora modernizace a
rozšiřování doprovodné dopravní
infrastruktury

-

nevyhovující stav doprovodné
dopravní infrastruktury

Cíl 2.2: Zlepšení stavu veřejných prostor a budov

Reakce na problémy území
-

Opatření 2.2.1

Podpora obnovy zeleně a výstavby
technické infrastruktury v obcích

Opatření 2.2.2

Podpora modernizace a snižování
energetické náročnosti budov

Cíl 2.3: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
Opatření 2.3.1
Podopatření
Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.3

-

nižší kvalita technické
infrastruktury v místních částech
obcí
nevyhovující stav zeleně v obcích
vysoká energetická náročnost
budov

Reakce na problémy území

Podpora zvyšování dostupnosti
- špatná dostupnost sociálních
terénních a stacionárních
služeb
sociálních služeb
2.3.1.1 Zlepšení dostupnosti sociálních služeb nad rámec zákona 108/2006 Sb.
2.3.1.2 Zvýšení dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podpora začleňování osob
- nedostatečná pomoc osobám
ohrožených sociálním vyloučením
ohroženým sociální exkluzí
do pracovního a běžného života
Podpora výstavby sociálního
bydlení pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

-

nedostatečná pomoc osobám
ohroženým sociální exkluzí

nedostatečná pomoc osobám
ohroženým sociální exkluzí
Opatření 2.3.4
- nedostatečná úroveň prevence
sociálního vyloučení
2.3.4.1 Podpora služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v nízkoprahových centrech
Podopatření
2.3.4.2 Výstavba a rekonstrukce komunitních a nízkoprahových center
Cíl 2.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení
Reakce na problémy území
volného času dětí a mládeže
-

Reakce na potřeby území
-

-

-

Reakce na potřeby území
-

zlepšení stavu zeleně a technické
infrastruktury v obcích a
místních částech obcí

-

snížení energetické náročnosti
veřejných budov

Reakce na potřeby území
-

zlepšení dostupnosti sociálních
služeb a služeb pro seniory

-

podpora osob ohrožených
sociální exkluzí

-

podpora osob ohrožených
sociální exkluzí
řešení problému sociálního
bydlení
podpora osob ohrožených
sociální exkluzí

-

Podpora vzniku komunitních a
nízkoprahových center

Opatření 2.4.1

Podpora výstavby, rekonstrukce a

-

nevyhovující stav mateřských a
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zlepšení stavu komunikací a
doprovodné dopravní
infrastruktury
zlepšení stavu komunikací a
doprovodné dopravní
infrastruktury
zlepšení stavu komunikací a
doprovodné dopravní
infrastruktury

Reakce na potřeby území
-

zlepšení stavu budov, vybavení a

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
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modernizace mateřských a
základních škol
zázemí mateřských a základních
základních škol
škol
Podpora nákupu moderních
- zlepšení stavu budov, vybavení a
- nedostatečné využívání moderních
Opatření 2.4.2
výukových pomůcek pro rozvoj
zázemí mateřských a základních
výukových pomůcek
klíčových kompetencí žáků
škol
Podpora výstavby a modernizace
- zlepšení stavu budov, vybavení a
- nevyhovující stav zázemí
Opatření 2.4.3
zařízení poskytující zázemí pro
zázemí mateřských a základních
mateřských a základních škol
mateřské a základní školy
škol
Podpora výstavby a modernizace
- zlepšení zázemí pro volnočasové
- nevyhovující stav zařízení pro volný
Opatření 2.4.4
zařízení pro trávení volného času
aktivity děti a mládeže
čas dětí a mládeže
dětí a mládeže
2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podopatření
2.4.4.2 Podpora služeb v zařízeních typu školních družin, klubů, příměstských táborů
2.4.4.3 Podpora dětských skupin
Cíl 2.5: Zvyšování efektivity a transparentnosti
Reakce na problémy území
Reakce na potřeby území
veřejné správy
Podpora zavádění informačních
- zlepšení možnosti využívat
- horší dostupnost služeb orgánů
Opatření 2.5.1
systémů do prostředí veřejné
služeb veřejné správy pro
veřejné správy pro občany
správy
občany

Výčet souvisejících opatření ke strategickému cíli 2


Opatření 1.1.1 Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií



Opatření 1.3.2 Podpora učňovských oborů pro regionální trh práce



Opatření 1.3.3 Podpora celoživotního a profesního vzdělávání a rekvalifikací



Opatření 3.1.2 Podpora využívání ekologických forem vytápění a obnovitelných zdrojů



Opatření 3.2.4 Podpora rekonstrukce lesních a polních cest



Opatření 3.3.1 Podpora třídění komunálního odpadu



Opatření 3.4.1 Podpora osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí



Opatření 4.1.1 Podpora výstavby a údržby turistických tras, cyklotras a naučných stezek



Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení



Opatření 4.1.3 Zvyšování atraktivity a bezpečnosti kulturních památek



Opatření 5.1.1 Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry



Opatření 5.1.2 Podpora rozšiřování kapacit místní akční skupiny



Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce



Opatření 5.2.1 Podpora principu LEADER na všech úrovních



Opatření 5.2.2 Podpora vytváření komunitních plánů
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Tabulka 26 Opatření pro klíčovou oblast rozvoje 3: Životní prostředí a zemědělství
Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí a zemědělství
Cíl 3.1: Zajištění stabilní a funkční krajiny a zdravého
ovzduší
Podpora budování prvků pro
Opatření 3.1.1
zvýšení retenční schopnosti půdy a
zadržování vody v krajině
Podpora využívání ekologických
Opatření 3.1.2
forem vytápění a obnovitelných
zdrojů
Cíl 3.2: Podpora udržitelného zemědělství a lesního
hospodářství

Reakce na problémy území
-

nedostatek vody v krajině a v půdě
riziko lokálních záplav

-

nevhodné spalování odpadu
v domácnostech

Reakce na problémy území

nízká diverzifikace podnikatelských
Podpora nezemědělské činnosti a
aktivit zemědělců
diverzifikované zemědělské
- nízká diverzifikace intenzivního
produkce
zemědělství
3.2.1.1 Podpora nezemědělského podnikání zemědělců
3.2.1.2 Podpora diverzifikované (rozdělené) zemědělské produkce
-

Opatření 3.2.1

Podopatření
Opatření 3.2.2

Opatření 3.2.3
Opatření 3.2.4
Podopatření

Podpora investic do zemědělských
staveb a technologií

-

nedostatečná podpora subjektů
v zemědělství a lesnictví

Podpora modernizace strojního
- nedostatečná podpora subjektů
vybavení a techniky pro práci
v zemědělství a lesnictví
v lese
Podpora rekonstrukce lesních a
- nevyhovující stav lesních a polních
polních cest
cest
3.2.4.1 Výstavba a rekonstrukce lesních cest
3.2.4.2 Výstavba a rekonstrukce polních cest

Cíl 3.3: Zlepšení způsobu recyklace a likvidace odpadů

Reakce na problémy území

Podpora třídění komunálního
odpadu
Podpora ekologických způsobů
Opatření 3.3.2
zpracování odpadů
Cíl 3.4: Zlepšení managementu krajiny a udržitelného
rozvoje
Podpora osvěty a vzdělávání v
Opatření 3.4.1
oblasti ochrany životního prostředí
Podpora projektů krajinného
Opatření 3.4.2
managementu

-

Opatření 3.3.1

-

nedostatečné možnosti třídění a
zpracování odpadu
nedostatečné možnosti třídění a
zpracování odpadu

Reakce na problémy území
-

nízká informovanost lidí o
potřebách a ohroženích krajiny
nedostatečný krajinný
management

Reakce na potřeby území
-

aktivity pro udržení vody
v krajině a půdě
prevence rizika lokálních záplav
řešení problému spalování
nevhodného odpadu v
domácnostech

Reakce na potřeby území
-

zlepšení podpory místních
podnikatelů v zemědělství a
lesnictví

-

zlepšení podpory místních
podnikatelů v zemědělství a
lesnictví
zlepšení podpory místních
podnikatelů v zemědělství a
lesnictví
zlepšení stavu lesních a polních
cest

-

-

Reakce na potřeby území
-

zlepšení možností ekologického
třídění odpadu a jeho zpracování
zlepšení možností ekologického
třídění odpadu a jeho zpracování

Reakce na potřeby území
-

osvěta o potřebách a ohrožení
současné krajiny
realizace projektů krajinného
managementu

Výčet souvisejících opatření ke strategickému cíli 3:


Opatření 1.1.1 Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií



Opatření 1.1.2 Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků



Opatření 1.1.3 Podpora nových podnikatelských aktivit



Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.3.3 Podpora celoživotního a profesního vzdělávání a rekvalifikací



Opatření 1.3.4 Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí



Opatření 2.2.1 Podpora obnovy zeleně a výstavby technické infrastruktury v obcích



Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže



Opatření 4.1.1 Podpora výstavby a údržby turistických tras, cyklotras a naučných stezek



Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení



Opatření 4.1.3 Zvyšování atraktivity a bezpečnosti kulturních památek



Opatření 5.1.1 Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry
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Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce



Opatření 5.2.1 Podpora principu LEADER na všech úrovních



Opatření 5.2.2 Podpora vytváření komunitních plánů

Tabulka 27 Opatření pro klíčovou oblast rozvoje 4: Cestovní ruch
Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní ruch
Cíl 4.1: Rozvoj sítě kvalitní turistické infrastruktury

Opatření 4.1.1

Podpora výstavby a údržby
turistických tras, cyklotras a
naučných stezek

Opatření 4.1.2

Podpora rozšiřování a
zkvalitňování sítě venkovských
ubytovacích a stravovacích zařízení

Opatření 4.1.3

Zvyšování atraktivity a bezpečnosti
kulturních památek

Reakce na problémy území
-

místy chybějící turistická
infrastruktura
vysoká sezónnost s dominantní
letní sezónou
místy chybějící turistická
infrastruktura
variabilní kvalita turistického
zázemí
nedostatečná revitalizace
kulturních památek
vysoká sezónnost s dominantní
letní sezónou

Reakce na potřeby území
-

-

zlepšení dostupnosti a kvality
turistické infrastruktury
prodloužení turistické sezóny
mimo letní měsíce
zlepšení dostupnosti a kvality
turistické infrastruktury

prodloužení turistické sezóny
mimo letní měsíce
revitalizace kulturních památek

Výčet souvisejících opatření ke strategickému cíli 4


Opatření 1.1.2 Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků



Opatření 1.1.3 Podpora nových podnikatelských aktivit



Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.3.1 Podpora spolupráce regionálních partnerů na trhu práce



Opatření 1.3.4 Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí



Opatření 2.1.1 Podpora výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras



Opatření 2.1.2 Podpora rekonstrukce silniční infrastruktury



Opatření 2.1.3 Podpora modernizace a rozšiřování doprovodné dopravní infrastruktury



Opatření 2.2.1 Podpora obnovy zeleně a výstavby technické infrastruktury v obcích



Opatření 3.3.1 Podpora třídění komunálního odpadu



Opatření 3.4.2 Podpora projektů krajinného managementu



Opatření 5.1.1 Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry



Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce



Opatření 5.2.1 Podpora principu LEADER na všech úrovních
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Tabulka 28 Opatření pro klíčovou oblast rozvoje 5: Spolupráce pro udržitelný rozvoj
Klíčová oblast rozvoje 5: Spolupráce pro udržitelný rozvoj
Cíl 5.1: Zabezpečení koordinace a rozvoje spolupráce
místních aktérů

Reakce na problémy území
-

Opatření 5.1.1

Podpora rozvoje partnerství a
spolupráce mezi místními aktéry

Podpora rozšiřování kapacit místní
akční skupiny
Podpora meziregionální a
Opatření 5.1.3
mezinárodní spolupráce
Cíl 5.2: Podpora a propagace komunitního přístupu k
rozvoji území
Opatření 5.1.2

-

nedostatečná spolupráce obcí v
rámci MAS
nedostatečná spolupráce obcí s
místními aktéry
nedostatečné finanční a lidské
zdroje pro činnost MAS
nízká úroveň meziregionální a
mezinárodní spolupráce

Reakce na problémy území

Opatření 5.2.1

Podpora principu LEADER na všech
úrovních

-

slabé využívání komunitního
přístupu k řešení problémů

Opatření 5.2.2

Podpora vytváření komunitních
plánů

-

slabé využívání komunitního
přístupu k řešení problémů

Reakce na potřeby území
-

zlepšení partnerství obcí a
spolupráce obcí s dalšími
místními aktéry

-

stabilizace finančních zdrojů
MAS
zvýšení úrovně meziregionální a
mezinárodní spolupráce

-

Reakce na potřeby území
-

-

podpora využívání komunitního
přístupu k řešení místních
problémů
podpora využívání komunitního
přístupu k řešení místních
problémů

Výčet souvisejících opatření ke strategickému cíli 5


Opatření 1.1.1 Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií



Opatření 1.1.2 Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků



Opatření 1.1.3 Podpora nových podnikatelských aktivit



Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin



Opatření 1.3.1 Podpora spolupráce regionálních partnerů na trhu práce



Opatření 1.3.2 Podpora učňovských oborů pro regionální trh práce



Opatření 1.3.3 Podpora celoživotního a profesního vzdělávání a rekvalifikací



Opatření 1.3.4 Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí



Opatření 2.3.1 Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb



Opatření 2.3.2 Podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do pracovního a běžného
života



Opatření 2.3.3 Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením



Opatření 2.3.4 Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center



Opatření 2.4.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace mateřských a základních škol



Opatření 2.4.2 Podpora nákupu moderních výukových pomůcek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků



Opatření 2.4.3 Podpora výstavby a modernizace zařízení poskytující zázemí pro mateřské a základní školy



Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže



Opatření 2.5.1 Podpora zavádění informačních systémů do prostředí veřejné správy



Opatření 3.1.1 Podpora budování prvků pro zvýšení retenční schopnosti půdy a zadržování vody v krajině



Opatření 3.1.2 Podpora využívání ekologických forem vytápění a obnovitelných zdrojů



Opatření 3.3.1 Podpora třídění komunálního odpadu



Opatření 3.3.2 Podpora ekologických způsobů zpracování odpadů
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Opatření 3.4.1 Podpora osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí



Opatření 3.4.2 Podpora projektů krajinného managementu



Opatření 4.1.1 Podpora výstavby a údržby turistických tras, cyklotras a naučných stezek



Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení



Opatření 4.1.3 Zvyšování atraktivity a bezpečnosti kulturních památek

3.1.3 Přehled indikátorů strategických cílů
Pro zhodnocení naplnění strategických cílů pěti klíčových oblastí rozvoje území MAS Česká Kanada jsou
jim přiřazeny indikátory uvedené v následujících tabulkách. Je zde uveden vždy název, resp. popis
indikátoru, jeho typ a předpokládaná cílová hodnota.
Tabulka 29 Indikátory pro strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 1: Místní ekonomika
Strategický cíl: Rozvoj místního podnikání a podpora zaměstnanosti
Název indikátoru

Typ indikátoru

Hodnota

Počet podpořených malých a středních podniků

vlastní

10

Počet pracovních míst

vlastní

9

Tabulka 30 Indikátory pro strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 2: Kvalita života ve městech a obcích
Strategický cíl: Zvýšení kvality místní infrastruktury, kvality a dostupnosti služeb pro zlepšení života v obcích
Název indikátoru

Typ indikátoru

Hodnota

Počet rekonstruovaných školních budov

vlastní

3

Počet škol spolupracujících na zvýšení úrovně vzdělávání a spolupráci

vlastní

5

Tabulka 31 Indikátory pro strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 3: Životní prostředí a zemědělství
Strategický cíl: Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím funkční a zdravé krajiny a moderního zemědělství
Název indikátoru

Typ indikátoru

Hodnota

Počet km rekonstruovaných polních a lesních cest

vlastní

4

Počet vybudovaných ČOV

vlastní

2

Tabulka 32 Indikátory pro strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 4: Cestovní ruch
Strategický cíl: Podpora místního rozvoje prostřednictvím zvýšení kvality turistické infrastruktury
Název indikátoru

Typ indikátoru

Hodnota

Počet podpořených akcí zaměřených na cestovní ruch

vlastní

8

Počet podpořených zařízení v cestovním ruchu

vlastní

3

Tabulka 33 Indikátory pro strategický cíl klíčové oblasti rozvoje 5: Spolupráce pro udržitelný rozvoj
Strategický cíl: Zlepšení kvality spolupráce v oblasti veřejné správy a místních komunit
Název indikátoru

Typ indikátoru

Hodnota

Počet zapojených obyvatel do SCLLD

vlastní

1000

Počet realizovaných projektů spolupráce

vlastní

3
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3.1.4 Přehled indikátorů pro specifické cíle a opatření/fichí programových rámců
Indikátory plní v podstatě monitorovací funkci. Byly stanoveny tak, aby byla zachována vazba na klíčové
oblasti a síle integrované strategie území a k nim jsou uvedeny měřitelné indikátory a byly vybrány
z Národního číselníku indikátorů. Žlutě podbarvené indikátory jsou indikátory výstupu, ostatní
indikátory výsledku.

Program rozvoje venkova
Tabulka 34 Měřitelné indikátory – FICHE č. 1
Kód NČI2014+
93701
94800

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

počet
počet

10
4

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

počet
počet

4
0

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

počet
km

3
2

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

počet

2

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

počet
počet

12
5

Tabulka 35 Měřitelné indikátory – FICHE č. 2
Kód NČI2014+
93701
94800

Tabulka 37 Měřitelné indikátory - FICHE č. 3
Kód NČI2014+
93701
94302

Název indikátoru
Počet podpořených podniků/příjemců
Celková délka lesních cest

Tabulka 38 Měřitelné indikátory FICHE č. 4
Kód NČI2014+
93701

Název indikátoru
Počet podpořených podniků/příjemců
Indikátor není stanoven

Tabulka 39 Měřitelné indikátory FICHE č. 5
Kód NČI2014+
93701
94800
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Tabulka 40 Měřitelné indikátory FICHE č. 6
Kód NČI2014+
93701
94800

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

počet
počet

2
0

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

počet
počet

2
4

Měrná jednotka

Cílová hodnota

počet
EUR
-

3
87310
-

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

počet

5

osoby

45

účastníci
místa
osoby

70
10
45

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Celkový počet účastníků
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců 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

účastníci
osoby
podniky

11
2
2

osoby

1

osoby
osoby

12
1

osoby

1

osoby

1

Tabulka 54 Měřitelné indikátory FICHE č. 7
Kód NČI2014+
93102
93701

Název indikátoru
Počet podpořených kooperačních činností
Počet podpořených podniků/příjemců

Tabulka 55 Měřitelné indikátory FICHE č. 8
Kód NČI2014+
vlastní
92501
-

Název indikátoru
Počet realizovaných projektů spolupráce
Celkové veřejné výdaje (0.1)
Závazný indikátor není stanoven

Operační program zaměstnanost
Tabulka 44 Měřitelné indikátory OPZ - OPATŘENÍ č. 1
Kód NČI2014+
62000
67315
60000
67001
67010

Název indikátoru
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální
partneři nebo nevládní organizace
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Využívání podpořených služeb

Tabulka Měřitelné indikátory OPZ - OPATŘENÍ č. 2
Kód NČI2014+
60000
50130
50105
63100
62600
62700
62900
62800
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Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti včetně OSVČ

osoby

1

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

osoby

50

osoby
Osoby
osoby

200
3
10

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Počet realizací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Počet vytvořených parkovacích míst
Počet nových nebo nově rekonstruovaných přestupních
terminálů ve veřejné dopravě
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní
dopravě

km
%
realizace
parkovací místa

2
10
2
20

terminály

2

parkovací místa

10

%

35

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

zázemí
klienti
lůžka
bytové jednotky
Osoby/rok
služby

2
15
457
6
11888
1

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová
hodnota

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

zařízení

18

osoby

1350

%
%
osoby

90,500
5
25

Tabulka 36 Měřitelné indikátory OPZ - OPATŘENÍ č. 3
Kód NČI2014+
50001
6000
50120
50110

Název indikátoru
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení
Celkový počet účastníků
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku

Integrovaný regionální operační program
Tabulka 45 Měřitelné indikátory IROP - OPATŘENÍ č. 1
Kód NČI2014+
76100
76310
75001
74001
75201
76401
75120

Tabulka 42 Měřitelné indikátory IROP - OPATŘENÍ č. 2
Kód NČI2014+
55401
67510
55310
55301
55320
55402

Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Kapacita služeb a sociální práce
Nárůst kapacity sociálních bytů
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Tabulky 49 Měřitelné indikátory IROP - OPATŘENÍ č. 3
Kód NČI2014+
50000
50001
50020
50030
50120
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3.2 Zapojení integračních a inovačních prvků strategie
3.2.1 Integrační prvky strategie

Integraci území je věnována většina opatření v klíčových oblastech 1 a 2 a všechna opatření v klíčových
oblastech 4 a 5. Princip strategie komunitně vedeného místního rozvoje, reflektovaný v uvedených
opatřeních, přispívá k možnosti sblížení tří mikroregionů a umožňuje identifikovat společné zájmy a
možnosti rozvoje jak mezi těmito mikroregiony, tak i mezi jednotlivými obcemi v území MAS. Lze
očekávat úsporu finančních prostředků oproti stavu, kdy by se k daným problematikám přistupovalo
jednotlivě. Vytváření úspěšných společných projektů by mělo iniciovat spolupráci a vést k postupné
integraci dosud ne zcela sourodého území.
Integračními prvky jsou především:
o

existence společné strategie rozvoje území;

o

spolupráce v rámci místní akční skupiny;

o

vytváření společných projektů přesahující rámec mikroregionů;

o

společná propagace území;

o

společná reprezentace území MAS navenek, zejm. vůči jiným MAS, orgánům a institucím
veřejné správy, partnerům;

o

naplňovaní strategie v mírně odlišných podmínkách některých částí území MAS.

Základním východiskem je dlouhodobá vize vzešlá z území, která vyjadřuje dlouhodobý cíl, kterého by
měl region dosáhnout mimo jiné prostřednictvím nástrojů CLLD. Její naplnění předpokládá součinnost a
synergii všech vytyčených oblastí. Jejich vzájemná provázanost je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek 11 Provázanost oblastí SCLLD
Spolupráce
místních aktérů

Místní
ekonomika a
trh práce

Spolupráce místních aktérů je základním
předpokladem naplnění cílů strategie.

Podpora
regionálních
výrobků

Podpora
podnikatelů a
živnostníků

Situace na
místním trhu
práce

Podpora místní ekonomiky a trhu práce je úzce
provázána s podporou zemědělské a lesnické
činnosti a oboje se zlepšováním životního prostředí.
To má synergický efekt na zvýšení kvality života
v MAS.

Funkční krajina a
zdravé ovzduší

Udržitelné
zemědělství a
lesní hospodářství

Podpora turismu je nedílnou
součástí místního podnikání,
je provázána s kvalitou
krajiny a je součástí místní
vybavenosti, zejm. co se
infrastruktury týče. Tato
oblast má vzájemný a
synergický efekt ke všem
dalším oblastem.

Krajinný
management

Kvalita života
na území MAS

Cílem strategie je zvýšit kvalitu
života na území MAS Česká
Kanada, k čemuž je nutná
synergie všech oblastí.

Rozvoj turistické
infrastruktury

Cestovní ruch

Recyklace a
likvidace odpadů

Funkční
a
zdravá
krajina a udržitelné
zemědělské a lesní
hospodaření
jsou
v regionu nutným předpokladem
zvyšování
kvality života, jsou
významně provázány
s podporou místní ekonomiky a trhem práce,
a působí pozitivně a synergicky na ostatní
oblasti.

Významnou částí je zlepšení stavu občanské
vybavenosti, zahrnující jak dopravní infrastrukturu, tak technickou infrastrukturu. Kvalita
života v obcích závisí také na dostupných
sociálních službách a zázemí pro mládež.
Efektivní veřejná správa je nutným předpokladem všech těchto aktivit. Zásadní provázanost
je s oblastí místní ekonomiky.

Volný čas dětí a
mládeže
Efektivní a
transparentní
veřejná správa

Životní
prostředí a
zemědělství

Veřejné budovy a
prostory
Kvalita a
dostupnost
sociálních služeb

Podpora
komunitního
přístupu

Bezpečná
dopravní
infrastruktura

Občanská
vybavenost

Maximální využití metody LEADER je
nutné pro úspěšný rozvoj území MAS.

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 12 Schéma integrovaného přístupu napříč Programovými rámci

STRATEGIE MÍSTNĚ VEDENÉHO
KOMUNITNÍHO ROZVOJE

PROGRAMOVÉ RÁMCE MAS

Cíl 1.1 -> opatření
Místní ekonomika

Cíl 1.2 -> opatření
Cíl 1.3 -> opatření

PR PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA

Cíl 2.1 -> opatření
Cíl 2.2 -> opatření
Kvalita života

Cíl 2.3 -> opatření

PR
IROP

Cíl 2.4 -> opatření
Cíl 2.5 -> opatření

Cíl 3.1 -> opatření
Cíl 3.2 -> opatření
Životní prostředí

PR
ZAMĚSTNANOST

Cíl 3.3 -> opatření
Cíl 3.4 -> opatření

Cestovní ruch

Cíl 4.1 -> opatření
Cíl 5.1 -> opatření

PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

Spolupráce
Cíl 5.2 -> opatření

Vlastní zdroje MAS

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 62 Integrovaný přístup napříč Programovými rámci

Zdroj: vlastní zpracování

Možnosti naplňování SCLLD prostřednictvím programových rámců jsou limitovány především
omezeným okruhem aktivit, které je možné financovat skrze nástroj CLLD i omezenou alokací
prostředků, která vede k nutnosti dalšího zúžení výběru aktivit navržených k podpoře, prostřednictvím
programových rámců CLLD. Bez koncentrace prostředků na menší množství klíčových aktivit, pro jejichž
realizaci je v území dostatečná absorpční kapacita, by došlo k nežádoucímu rozptýlení prostředků a
k výslednému minimálnímu naplňování cílů SCLLD prostřednictvím samotné implementace CLLD.
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Tabulka 63 Vazby opatření PR na specifické cíle (silná vazba, středně silná vazba, bez vazby)

5.1 Zabez. koordinace
a rozvoje spolupráce
místních aktérů
5.2 Podpora a
propagace
komunitního přístupu
k rozvoji území

4. Podpora zvýšení kvality
turistické infrastruktury

5. Zlepšení
kvality
spolupráce v
oblasti veřejné
správy a
místních
komunit

4.1 Rozvoj sítě kvalitní
turistické
infrastruktury

3.4 Zlepšení
managementu krajiny
a udržitelného rozvoje

3.3 Zlepšení způsobu
recyklace a likvidace
odpadů

3.2 Podpora udržitel.
zemědělství a lesního
hospodářství

3. Podpora udržitelného rozvoje
prostřednictvím funkční a zdravé
krajiny a moderního zemědělství

3.1 Zajištění stabilní a
funkční krajiny a
zdravého ovzduší

2.5 Zvyšování
efektivity a transpar.
veřejné správy

2.4 Zlepšení podmínek
pro vzděl. a vol.
časudětí a mládeže

2.3 Zvýšení kvality a
dostupnosti sociálních
služeb

2.2 Zlepšení stavu veř.
prostor a budov

2. Zvýšení kvality místní infrastruktury,
kvality a dostupnosti služeb pro zlepšení
života v obcích

2.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj
udržitelné dopr. infr.

1.3 Zlepšení situace na
regionálním trhu práce

Operační
program

Opatření PR / Specifické cíle

1. Rozvoj místního
podnikání a podpora
zaměstnanosti

1.1: Podpora činnosti
stávajících i nových
podnikatelů a
živnostníků
1.2: Zvýšení odbytu
regionálních výrobků a
potravin

Strategické cíle

Investice do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů
Lesnická infrastruktura

PRV

Zemědělská infrastruktura
Podpora nezemědělského podnikání
Spolupráce v lesnictví
Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce

PRV

Projekty spolupráce MAS
Bezpečná doprava

IROP

Sociální začleňování a služby
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
Sociální služby a sociální začleňování

OPZ

Zaměstnanost
Prorodinná opatření

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 64 Provázanost opatření klíčové oblasti rozvoje 1 mimo Programové rámce
Klíčová oblast rozvoje 1: Místní ekonomika
Cíl 1.1: Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků

Opatření mimo
Programové rámce

Opatření 1.1.1

Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií

x

Opatření 1.1.2

Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků

x

Opatření 1.1.3

Podpora nových podnikatelských aktivit

x
Opatření mimo
Programové rámce

Cíl 1.2: Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.1

Podpora producentů regionálních výrobků a potravin

x

Podopatření

1.2.1.1 Rekonstrukce a opravy prostor včetně technologií pro výrobu a zpracování
1.2.1.2 Spolupráce regionálních aktérů při odbytu regionálních výrobků a potravin

x

Opatření 1.2.2

Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin

x

Podopatření

1.2.2.1 Spolupráce zemědělských a potravinářských mikropodniků
1.2.2.2 Uvádění vlastních výrobků na trh včetně propagace (regionální značka)

Cíl 1.3: Zlepšení situace na regionálním trhu práce
Opatření 1.3.1

Podpora spolupráce regionálních partnerů na trhu práce

Opatření 1.3.2

Podpora učňovských oborů pro regionální trh práce

Opatření 1.3.3

Podpora celoživotního a profesního vzdělávání a rekvalifikací

Opatření 1.3.4

Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí

x
Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
x

Tabulka 65 Provázanost opatření klíčové oblasti rozvoje 2 mimo Programové rámce
Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita života ve městech a obcích
Cíl 2.1: Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj udržitelné dopravní infrastruktury
Opatření 2.1.1

Podpora výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras
Podpora rekonstrukce silniční infrastruktury

Opatření 2.1.3

Podpora modernizace a rozšiřování doprovodné dopravní infrastruktury

Cíl 2.2: Zlepšení stavu veřejných prostor a budov
Opatření 2.2.1

Podpora obnovy zeleně a výstavby technické infrastruktury v obcích

Opatření 2.2.2

Podpora modernizace a snižování energetické náročnosti budov

Cíl 2.3: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Podopatření
Opatření 2.3.2

x
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

Opatření 2.1.2

Opatření 2.3.1

Opatření mimo
Programové rámce

Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
2.3.1.1 Zlepšení dostupnosti sociálních služeb nad rámec zákona 108/2006 Sb.
2.3.1.2 Zvýšení dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do pracovního a běžného
života

x
Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Opatření mimo
Programové rámce
x
x
x

Opatření 2.3.3

Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

x

Opatření 2.3.4

Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center

x

Podopatření

2.3.4.1 Podpora polyfunkčních komunitních center a nízkoprahových center

Cíl 2.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže

x
Opatření mimo
Programové rámce

Opatření 2.4.1

Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace mateřských a základních škol

x

Opatření 2.4.2

Podpora nákupu moderních výukových pomůcek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

x

Opatření 2.4.3

Podpora výstavby a modernizace zařízení poskytující zázemí pro mateřské a základní školy
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Opatření 2.4.4

Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže

x

Podopatření

2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
2.4.4.2 Podpora zařízení typu školních družin, klubů, příměstských táborů
2.4.4.3 Podpora dětských skupin

x

Cíl 2.5: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
Opatření 2.5.1

Podpora zavádění informačních systémů do prostředí veřejné správy

Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

Tabulka 66 Provázanost opatření klíčové oblasti rozvoje 3 mimo Programové rámce
Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí a zemědělství
Cíl 3.1: Zajištění stabilní a funkční krajiny a zdravého ovzduší
Opatření 3.1.1

Podpora budování prvků pro zvýšení retenční schopnosti půdy a zadržování vody v krajině

Opatření 3.1.2

Podpora využívání ekologických forem vytápění a obnovitelných zdrojů

Cíl 3.2: Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Opatření mimo
Programové rámce

Opatření 3.2.1

Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce

x

Podopatření

3.2.1.1 Podpora nezemědělského podnikání
3.2.1.2 Podpora diverzifikované (rozdělené) zemědělské produkce

x

Opatření 3.2.2

Podpora investic do zemědělských staveb a technologií

x

Opatření 3.2.3

Podpora modernizace strojního vybavení a techniky pro práci v lese

x

Opatření 3.2.4

Podpora rekonstrukce lesních a polních cest

x

Podopatření

3.2.4.1 Výstavba a rekonstrukce lesních cest
3.2.4.2 Výstavba a rekonstrukce polních cest

x

Cíl 3.3: Zlepšení způsobu recyklace a likvidace odpadů
Opatření 3.3.1

Podpora třídění komunálního odpadu

Opatření 3.3.2

Podpora ekologických způsobů zpracování odpadů

Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

Cíl 3.4: Zlepšení managementu krajiny a udržitelného rozvoje
Opatření 3.4.1

Podpora osvěty a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí

Opatření 3.4.2

Podpora projektů krajinného managementu

Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

Tabulka 67 Provázanost opatření klíčové oblasti rozvoje 4 mimo Programové rámce
Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní ruch
Cíl 4.1: Rozvoj sítě kvalitní turistické infrastruktury
Opatření 4.1.1

Podpora výstavby a údržby turistických tras, cyklotras a naučných stezek

Opatření 4.1.2

Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení

Opatření 4.1.3

Zvyšování atraktivity a bezpečnosti kulturních památek

- 71 -

Opatření mimo
Programové rámce
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
x
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

Tabulka 68 Provázanost opatření klíčové oblasti rozvoje 5 mimo Programové rámce
Klíčová oblast rozvoje 5: Spolupráce pro udržitelný rozvoj
Opatření mimo
Programové rámce

Cíl 5.1: Zabezpečení koordinace a rozvoje spolupráce místních aktérů
Opatření 5.1.1

Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry

Opatření 5.1.2

Podpora rozšiřování kapacit místní akční skupiny

Opatření 5.1.3

Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce

x
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD
x
Opatření mimo
Programové rámce

Cíl 5.2: Podpora a propagace komunitního přístupu k rozvoji území
Opatření 5.2.1

Podpora principu LEADER na všech úrovních

Opatření 5.2.2

Podpora vytváření komunitních plánů

x
Nebude podpořeno
v rámci SCLLD

3.2.2 Inovační prvky strategie
Při koncipování rozvoje území MAS doposud převládají spíše individuální projekty jednotlivých obcí a
dalších subjektů, které reagují na aktuální potřeby bez větší vazby na dlouhodobé cíle. Integrovaná
strategie rozvoje území MAS Česká Kanada se snaží tento nedostatek překonat tím, že formuluje
dlouhodobé cíle a opatření pro jejich naplnění, které jsou založeny na potenciálu území a posilují
vnitřní kapacity, přinášejí možnosti spolupráce, rozvíjí vzdělávání a propojují dosud izolovaná řešení.
Strategie CLLD je navržena tak, aby v maximální možné míře podporovala principy partnerství a
spolupráce všech místních aktérů rozvoje území.
Mezi významné inovační prvky, na kterých jsou opatření založena, patří:
1. spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem


pro udržitelný rozvoj území je zásadní spolupráce mezi představiteli místní samosprávy,
vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů a různých neziskových organizací, která se
promítne do společného řešení problémů a naplňování strategických cílů rozvoje území MAS



přínosy: nárůst společných projektů pro rozvoj území, posílení prvků komunitního plánování,
zlepšení

vzájemné

komunikace,

efektivní

využívání

místních

zdrojů,

udržitelnost

hospodářských, sociálních a komunitních vazeb v území
2. zapojování veřejnosti do místního rozvoje


zapojení veřejnosti by mělo být nedílnou součástí plánování rozvoje území tak, aby odpovědné
subjekty znaly názory a potřeby občanů, promítly je do svých rozhodnutí při realizaci opatření a
dílčích projektů, a v ideálním případě umožnily veřejnosti aktivní participaci na rozvojových
záměrech včetně poskytování zpětné vazby a realizace kontroly
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přínosy: posílení účasti veřejnosti na rozvoji území, využití specifických znalostí veřejnosti,
zlepšení vzájemné důvěry a komunikace, posílení prvků komunitního plánování, vyšší
akceptace rozvojových záměrů

3. vzdělávání zaměřené na potřeby území


propojení všech forem vzdělávání a potřeb území je pro úspěch rozvojových aktivit více než
žádoucí, kdy vzdělávací instituce by měly pomoci vytvořit těsnější vazby mezi poptávkou a
nabídkou na trhu práce, zavádět nové postupy do podnikání a veřejné správy, vhodně
diverzifikovat podnikatelské aktivity, i více zapojit moderní technologie



přínosy: lepší propojení mezi potřebami místních subjektů a nabídkou vzdělávacích programů,
využití místních odborných kapacit, zvýšení kvality vzdělávání ve venkovské oblasti, zapojení
moderních technologií a nových postupů, propojení teorie a praxe

4. podpora regionálních podnikatelů a jejich produkce


pro stabilizaci místní ekonomiky a trhu práce je velmi důležitá specifická podpora sítě
regionálních malých a středních podnikatelů, která bude zaměřena na zavádění nových
technologií do výroby, zlepšení podmínek pro zpracování místní produkce, zvyšování kvality
produkce a také rozvoj lokálních trhů jakožto podnikatelských příležitostí především ve
službách pro obyvatelstvo



přínosy: oživení ekonomické aktivity místních podnikatelů, zvýšení stability místní ekonomiky,
tvorba pracovních míst, vznik nových produktů a služeb, vznik nových odbytových příležitostí

MAS Česká Kanada působí v dotčeném území jako koordinační orgán pro rozvojové aktivity a poskytuje
všestrannou podporu při řešení místních rozvojových záměrů. Při výběru projektů pro realizaci v rámci
SCLLD budou podporovány takové projekty, které budou mít inovativní charakter.

3.3 Vazba na strategické dokumenty
Pro vhodné nastavení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je třeba zajistit návaznost
stanovených cílů, strategií a opatření na existující strategické dokumenty na úrovni národní, krajské a
místní. Tato část identifikuje příslušné strategické dokumenty na všech zmíněných úrovních, se kterými
by měla být SCLLD MAS Česká Kanada v souladu, aby nedocházelo k rozporu mezi existujícími
strategiemi. Jedná se tedy o dokumenty, jejichž obsah je pro rozvoj území MAS významný a které jsou
svou strukturou kompatibilní s obsahem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká
Kanada.
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3.3.1 Národní úroveň
Na národní úrovni je nutná návaznost na celou řadu dokumentů, od obecných dokumentů vážících se
k politice územního rozvoje ČR, až po specifické koncepce a záměry. Následující souhrnná tabulka
obsahuje u každého z provázaných dokumentů jeho stručnou charakteristiku a výčet hlavních cílů,
které jsou v dokumentu uvedené.
Tabulka 69 Matice souladu SCLLD MAS ČK a strategických dokumentů na národní úrovni
Název dokumentu
Politika územního rozvoje ČR

Strategický rámec
udržitelného rozvoje ČR

Dohoda o partnerství pro
programové období 2014 2020

Koncepce bydlení České
republiky do roku 2020

Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR 20142020
Dopravní politika ČR pro
období 2014 – 2020 s
výhledem do roku 2050

Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu 2011 –
2020

Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy

Národní akční plán ČR pro
energii z obnovitelných
zdrojů 2010 - 2020

Charakteristika a hlavní cíle dokumentu
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro
koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a
současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje
Evropské unie. Dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) určuje požadavky na konkretizaci
úkolů územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních
souvislostech, určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V Politice územního
rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem
přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se
specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti,
koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich
využití.
Zlepšování podmínek pro zdravý život; zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace;
přizpůsobit politiku a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou
soudružnost; podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a
podnikání, zemědělství, služeb); zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a
surovinové efektivity hospodářství; rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje;
upevňování územní soudružnosti; zvyšování kvality života obyvatel území; účinněji prosazovat
strategické a územní plánování; odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví; posilování sociální
stability a soudružnosti.
Dohoda zastřešuje operační programy (OP) cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská
územní spolupráce spadající pod politiku soudržnosti EU a programy spadající pod II. pilíř Společné
zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Dohoda je strategickým dokumentem, založeným na
důsledné analýze současné sociální a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České
republiky, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování v letech 2014–2020 při
současném sledování naplňování společných cílů EU.
Koncepce formuluje cíle státu v oblasti bydlení; dostupnost přiměřeného bydlení – zajištění přiměřené
dostupnosti ve všech formách bydlení; vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení – vytvoření
stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením;
trvalé zvyšování kvality bydlení – snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality
vnějšího prostředí rezidenčních oblastí.
Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro
období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního
ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů
na sociokulturní a environmentální rozvoj České republiky.
Dopravní politika je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava. Dokument
identifikuje hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Základní témata, kterými se
Dopravní politika v rámci dosažení svých cílů především zabývá, jsou: harmonizace podmínek na
přepravním trhu, modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy, zlepšení kvality silniční
dopravy, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Národní strategie BESIP na období 2011-2020 je koncipována jako samostatný materiál Ministerstva
dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu
snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Současně vytváří podmínky pro zapojení dalších
resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností BESIP ovlivnit. Vychází z Dopravní
politiky České republiky pro léta 2005-2013, která zakotvuje zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti
dopravy za jeden z pěti specifických cílů české dopravní politiky.
Základním cílem cyklostrategie je podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury. K
dosažení tohoto cíle vede mnoho cest, které jsou v dokumentu uvedeny ve struktuře priorita - cíl dílčí opatření. Hlavní priority cyklostrategie jsou: rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku
dopravní obsluhy území; rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu; rozvoj cyklistiky pro posílení
ochrany životního prostředí a zdraví; zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty.
Tato směrnice zavazuje ČR splnit dva základní indikativní cíle do roku 2020. Jedná se o závazný cíl
podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR ve výši 13 % v roce 2020, jehož součástí
je závazný cíl podílu energie z OZE ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v
dopravě v ČR ve výši 10 % v roce 2020. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných
zdrojů předpokládá v roce 2020 dosažení 14 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
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konečné spotřebě energie a 10,8 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě
v dopravě.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP 2014+)
přijatá usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2012 č. 923 představuje zásadní strategický dokument
pro přípravu programovacího období kohezní politiky EU 2014–2020 v oblasti podnikání, a to zejména
v rámci přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stejně
tak je Koncepce MSP 2014+ důležitá i pro přípravu národních programů na podporu malých a
středních podnikatelů. Mimo to řeší i podmínky podnikání MSP obecně a klade si také za cíl motivovat
podnikatele k využívání finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání z unijních programů EU.
Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje
konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu
perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. Základní podmínkou pro
efektivní fungování celého inovačního systému je excelentní výzkum, kvalitní vzdělávací systém a
lidské zdroje a rovněž posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům a
to prostřednictvím inovací technických i netechnických. NIS je proto rozdělena do čtyř hlavních částí
zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a akademickým sektorem při
transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory
změn.
Státní energetickou koncepcí formuluje vláda České republiky politický, legislativní a administrativní
rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zásobování energií. Státní
energetická koncepce je ve smyslu zákona strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v
energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně
ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí. Hlavním
posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí
šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a
přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v
krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a
přežití obyvatelstva.
Zajištění a ochrana lidských práv starších osob; celoživotní učení; zaměstnávání starších pracovníků a
seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění; dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce;
kvalitní prostředí pro život seniorů; zdravé stárnutí; péče o nejkřehčí seniory s omezenou
soběstačností.
Národní koncepce podpory rodin s dětmi je zaměřena z hlediska potřeb rodin s dětmi na klíčové
oblasti jejich podpory (vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin
zaměřující se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti; podporu
zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými
potřebami a podporu zapojení krajů a obcí do rodinné politiky. Cílovou skupinou jsou rodiny s
nezaopatřenými dětmi, neboť jejich vznik a fungování vyžaduje největší podporu ze strany státu.
Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a
pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů
Evropské unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014- 2020. Dále obsahuje přehled opatření
mající vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů.
Strategie vychází z „Dlouhodobé vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“
schválené ministrem práce a sociálních věcí v květnu 2012, zahrnuje však i oblasti překračující hranice
resortu, které mají významný vliv na sociální začleňování osob.
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (Strategie zaměstnanosti) vychází z materiálu Koncepce
politiky zaměstnanosti 2013 – 2020 a jejích příloh (Koncepce zaměstnanosti), která byla schválena
poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v dubnu 2013. Jeho součástí byl rozsáhlý
analytický rozbor stávajícího stavu trhu práce, přístupů politiky zaměstnanosti, její účinnosti a
efektivity, zhodnocení souladu s ostatními politikami a strategickými dokumenty, a to jak na národní
úrovni, tak úrovni Evropské unie.
Koncepce vymezila základní problémové okruhy, které bude nutné v následujících letech v oblasti
zaměstnanosti řešit a nastínila základní priority politiky zaměstnanosti. Strategie tyto priority dále
rozpracovává do konkrétních strategických opatření.
Tři základní priority dokumentu – snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a
učitele jako její klíčový předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.
Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání; rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti žáků;
podporovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia i mezi
programy středoškolského a terciárního studia a jejich propojení na další vzdělávání; usnadnit
přechod a uplatnění absolventů v praxi; stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na
dalším vzdělávání a ke zvýšení investic do dalšího vzdělávání, provázat systémovou a programovou
složku finanční podpory dalšího vzděláván.
Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva,
jako je výchova a vzdělávání, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, věda a
výzkum. Taktéž obsahuje základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva na celé
období její platnosti, včetně výhledu do roku 2030.
Hlavní priority dokumentu jsou: Základní péče o kulturní dědictví; dostupnost kulturního dědictví a
efektivní veřejná správa; zabezpečení rozvoje kulturních a kreativních odvětví; efektivita lidských
zdrojů.
Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků; rozvoj zemědělství při
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podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním zdrojům; zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a
životaschopnosti zemědělských podniků; rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako
obnovitelných zdrojů energie; zlepšení vztahů zemědělství k venkovu; snížení dopadů rizikovosti
podnikání v zemědělství; rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch
reálné konkurenceschopnosti; ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity potravinářství;
posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní výkonnosti; zachování
strategických kapacit potravinářství; zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji
venkova.
Koncepce vodohospodářské politiky do roku 2015 naplňuje vizi státní politiky v oblasti vod - vytvořit
podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR, které umožní sladit
požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů
při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod.
"NEHAP" ČR má významnou roli v prosazování opatření na ochranu životního prostředí a zdraví. Na
jeho základě byla přijata či novelizována řada legislativních opatření, podporován výzkum, rozvíjeny
monitorovací systémy, zavedeny ekonomické a institucionální nástroje apod. NEHAP se v některých
ohledech váže k dokumentu ZDRAVÍ 21, v části environmentálních determinant zdraví.
Pro členské státy Světové zdravotnické organizace je ZDRAVÍ 21 podnětem a návodem k vlastnímu
řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout 21 cílů společného evropského
programu k povznesení zdravotního stavu národů a regionu.
Plán odpadového hospodářství ČR je nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci
dlouhodobé strategie odpadového hospodářství ČR. Mezi strategické cíle, kterých má být dosaženo
prostřednictvím POH, patří: předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů;
minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí;
udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“; maximální využívání
odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky
funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu; udržet a
zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny; zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především
omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s předností
využití ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně; obnovit přirozené hydro-ekologické
funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým
změnám; zabezpečení ochrany půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje,
s uplatněním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na ostatní složky životního prostředí; zajištění
vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel.
Zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace; zvyšovat konkurenceschopnost lesního
hospodářství; zvyšovat biodiverzitu v lesních ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu;
posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova; posílit význam školství,
výzkumu a inovací v lesním hospodářství.

3.3.2 Regionální a místní úroveň
Na regionální úrovni jsou podrobněji zkoumány strategické dokumenty Jihočeského kraje a také
mikroregionů, na úrovni místní pak dvou největších měst na území MAS Česká Kanada. Tyto
dokumenty intenzivně ovlivní působení MAS Česká Kanada, proto je analýza detailnější, což dokládají
následující tabulky.
Program rozvoje Jihočeského kraje
Nejobecnější směřování kraje je vyjádřeno rozvojovou vizí, která deklaruje požadovaný stav do roku
2020. Z formulované vize a na ni navazujícího globálního cíle je možné odvodit tyto klíčové body, které
by měly být při formulaci integrované strategie vzaty v úvahu:


důraz na rozvoj konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalitě lidských zdrojů;



snaha využít potenciálu přírodního, historického i kulturního dědictví kraje;



snaha dosáhnout územní vyváženosti mezi venkovským a městským prostorem;



směřování k udržitelnému využívání zdrojů pro posílení kvality života.
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Z vize je odvozeno pět prioritních oblastí, na něž chce Jihočeský kraj soustředit svou pozornost při
podpoře rozvoje svého území. Níže jsou uvedeny jednotlivé klíčové oblasti, které by měly být
zohledněny při návrhu strategie MAS:


PO1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce;



PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura;



PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti;



PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu;



PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního
ruchu.

Následující tabulka ve zjednodušené podobě vyjadřuje provázanost klíčových oblastí rozvoje území
MAS Česká Kanada s výše vyjmenovanými prioritními oblastmi Programu rozvoje Jihočeského kraje a
jimi podřazenými opatřeními.
Tabulka 70 Matice souladu SCLLD MAS ČK a Programu rozvoje Jihočeského kraje
Tematické oblasti

Návazné prioritní
oblasti

Klíčová oblast rozvoje 1: Místní
ekonomika

PO1

Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita
života ve městech a obcích

PO2, PO3

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní
prostředí a zemědělství

PO4

Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní
ruch

PO3, PO5

Klíčová oblast rozvoje 5:
Spolupráce pro udržitelný rozvoj

PO3

Opatření
- Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání
- Optimalizace trhu práce
- Rozvoj a diverzifikace zemědělství a podpora zpracování a odbytu
místní produkce
- Vnitřní dopravní prostupnost a obslužnost regionu
- Technická infrastruktura
- Kvalitní a dostupné veřejné služby
- Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj
občanské společnosti
- Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití
- Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj
občanské společnosti
- Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
- Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
- Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj
regionu s důrazem na rozvoj venkova

Zdroj: vlastní zpracování

Program rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko – svazek obcí Jindřichohradecko
V tomto strategickém dokumentu, který je zaměřen na rozvoj svazku 26 obcí na Jindřichohradecku, je
strategická vize sestavena jako soubor pěti vyjádření o Mikroregionu Jindřichohradecko. Z těchto
vyjádření je možné zdůraznit tyto podstatné body:


návaznost na historický, kulturní a přírodní potenciál při podpoře rozvoje turismu;



rozvoj infrastruktury pro obyvatele i podnikatele při současné ochraně prostředí;



podpora malého a středního podnikání a trvale udržitelného zemědělství;
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zvyšování kvality života obyvatel regionu díky dostupnosti služeb, rozvoji vzdělanosti, kultury a
sportu.

Z vize jsou odvozeny tyto čtyři prioritní oblasti:


PO1 Infrastruktura a životní prostředí;



PO2 Podnikání a cestovní ruch;



PO3 Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova;



PO4 Kvalita života.

Následující tabulka ve zjednodušené podobě vyjadřuje provázanost klíčových oblastí rozvoje území
MAS Česká Kanada s výše vyjmenovanými prioritními oblastmi Programu rozvoje Mikroregionu
Jindřichohradecko a jimi podřazenými opatřeními.
Tabulka 71 Matice souladu SCLLD MAS ČK a Programu rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko
Tematické oblasti

Návazné prioritní
oblasti

Klíčová oblast rozvoje 1: Místní
ekonomika

PO2, PO3

Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita
života ve městech a obcích

PO1, PO3, PO4

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní
prostředí a zemědělství

PO1, PO3

Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní
ruch

P02, PO4

Klíčová oblast rozvoje 5:
Spolupráce pro udržitelný rozvoj

-

Opatření
-

Informační služby a poradenství místním podnikatelům
Podpora a rozvoj malého a středního podnikání
Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu
Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti
Zlepšení zásobování pitnou vodou
Zlepšení čištění odpadních vod
Zlepšení nakládaní s odpady
Údržba vesnic, vzhledu obcí
Vytváření podmínek pro bydlení na venkově
Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb
Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Trvale udržitelné hospodaření v lesích
Trvale udržitelné hospodaření v oblasti rybníkářství
Ochrana přírody
Zajistit informační služby návštěvníkům mikroregionu
Rozvoj turistických tras, doplňkových služeb a infrastruktury
Rozvíjení obecné kultury obyvatel
Podpora kultury a sportu jako součásti kvality života

-

Zdroj: vlastní zpracování

Rozvojová strategie mikroregionu Dačicko
Dalším důležitým provázaným dokumentem je aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Dačicko
pro období let 2012-2017. I v tomto dokumentu je deklarována obecná rozvojová vize, která je
rozepsána do sedmi hlavních oblastí.
Její podstatné body jsou následující:


zachování přírody, krajiny a kulturního dědictví pro obyvatele i návštěvníky;



rozvoj občanské vybavenosti, dopravy, energetiky a vodohospodářské infrastruktury;
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podpora podnikání na venkově a udržitelného zemědělství a lesnictví;



rozvoj služeb pro obyvatele, zejména školství, zdravotnictví, kultury a sportu;



podpora občanského a spolkového života na venkově;



aktivní spolupráce místních partnerů na rozvoji mikroregionu.

Na stanovenou vizi pak navazují tyto hlavní prioritní oblasti:


PO1 Venkovská infrastruktura a životní prostředí;



PO2 Podnikání a rozvoj cestovního ruchu;



PO3 Zemědělství, lesnictví;



PO4 Kvalita života;



PO5 Zlepšení organizačně technického potenciálu rozvoje regionu.

Následující tabulka ve zjednodušené podobě vyjadřuje provázanost klíčových oblastí rozvoje území
MAS Česká Kanada s výše vyjmenovanými prioritními oblastmi Rozvojové strategie mikroregionu
Dačicko a jimi podřazenými opatřeními.
Tabulka 72 Matice souladu SCLLD MAS ČK a Rozvojové strategie mikroregionu Dačicko
Tematické oblasti
Klíčová oblast rozvoje 1: Místní
ekonomika

Návazné prioritní
oblasti
PO2, PO4

Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita
života ve městech a obcích

PO1, PO4

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní
prostředí a zemědělství

PO1, PO3

Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní
ruch

PO2, PO4

Klíčová oblast rozvoje 5:
Spolupráce pro udržitelný rozvoj

PO5

Opatření
-

Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území mikroregionu
Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby trhu
práce
Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
Rozvoj informačních technologií
Vytváření podmínek pro bydlení a život na venkově
Zlepšení stavu ovzduší
Obnova a údržba venkovského charakter krajiny a zlepšení ŽP
Zlepšení nakládání s odpady
Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu
Trvale udržitelné hospodaření v lesích
Vybudování infrastruktury pro rozvoj měkké turistiky a
cestovního ruchu
Zvýšení návštěvnosti mikroregionu
Rozvíjení obecné kultury
Využití metody LEADER
Spolupráce se sousedními mikroregiony a MAS

Zdroj: vlastní zpracování

Program rozvoje města Jindřichův Hradec
Tento dokument je specifický tím, že neobsahuje jednu globální strategickou vizi, ale je rozdělen na
mnoho tematických oblastí se samostatnými vizemi. Níže jsou tyto oblasti uvedeny tak, aby bylo možné
je zohlednit při koncipování strategie MAS:


PO1 Dopravní, vodohospodářská, telekomunikační a informační infrastruktura;
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PO2 Zásobování energiemi;



PO3 Územní rozvoj;



PO4 Podpora a rozvoj podnikání;



PO5 Vlastní hospodářská činnost města;



PO6 Rozvoj cestovního ruchu;



PO7 Kultura a památková péče;



PO8 Školství a sport.



PO9 Vnější vztahy;



PO10 Správa města;



PO11 Bydlení, sociální oblast a zdravotnictví;



PO12 Bezpečnost obyvatel;



PO13 Ochrana vodních zdrojů, ovzduší, přírody a krajiny;



PO14 Odpady a ekologické zátěže.

Následující tabulka ve zjednodušené podobě vyjadřuje provázanost klíčových oblastí rozvoje území
MAS Česká Kanada s výše vyjmenovanými prioritními oblastmi Programu rozvoje města Jindřichův
Hradec a jimi podřazenými opatřeními (cíli).
Tabulka 73 Matice souladu SCLLD MAS ČK a Programu rozvoje města Jindřichův Hradec
Tematické oblasti

Návazné prioritní
oblasti

Klíčová oblast rozvoje 1: Místní
ekonomika

PO4

Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita
života ve městech a obcích

PO1, PO8, PO11

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní
prostředí a zemědělství

PO13, PO14

Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní
ruch

PO6, PO7, PO8

Opatření
- Umožnit investorům vstup do města, rozvíjet předpoklady pro
malé a střední podnikání
- Podporovat výrobu a zpracování zemědělských produktů,
zejména zeleniny a bioproduktů
- Zlepšení stavebního stavu místních komunikací
- Zlepšení technického stavu vodohospodářské infrastruktury
- Zřízení centra pro staré a handicapované občany
- Zařízení sociálně výchovných činností
- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Denní stacionář pro seniory
- Maximálně využívat centrální zdroje tepla, případně alternativní
zdroje
- Ochrana nejvýznamnějších lokalit
- Zajistit vyšší ekologickou stabilitu lesních porostů
- Zlepšení biologických parametrů vodního prostředí
- Omezování vzniku odpadů, snížení množství ukládaných odpadů
na skládku, zvýšení podílu recyklovaného odpadu
- Zvýšení úrovně J. Hradce jako centra cestovního ruchu
- Zvýšení návštěvnosti města a regionu pro hromadný i
individuální turismus
- Vytvořit funkční systém, který podpoří rozmanitost nabídky
kulturních a společenských akcí
- Podporovat a rozšířit veškeré formy aktivního způsobu využívání
volného času dětí a mládeže
- Podporovat činnost sdružení organizujících sportovní a
turistickou činnost mládeže a dospělých
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Klíčová oblast rozvoje 5:
Spolupráce pro udržitelný rozvoj

PO5, PO11

- Umožnit co nejširší veřejnosti všech věkových kategorií
dostupnost sportovních zařízení
- Koncepční využití pozemků a vodních ploch v majetku města
- Zajistit činnost terénního pracovníka pro národnostní menšiny

Zdroj: vlastní zpracování

Strategický plán města Dačice
Dalším provázaným dokumentem je strategie města Dačice, jehož vize rozvoje se opírá o tyto body:


posílení hospodářského a společenského významu města;



důraz na kvalitu života ve městě díky občanské a infrastrukturální vybavenosti;



podpora podnikání a tvorby pracovních míst;



šetrné využívání místního historického a přírodního potenciálu.

Z rozvojové vize jsou poté odvozeny čtyři prioritní oblasti, v dokumentu nazývané programy pro rozvoj:


PO1 Program pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury;



PO2 Program pro rozvoj kvality života;



PO3 Program pro rozvoj hospodářství;



PO4 Program pro rozvoj kvality prostředí pro život.

Následující tabulka ve zjednodušené podobě vyjadřuje provázanost klíčových oblastí rozvoje území
MAS Česká Kanada s výše vyjmenovanými prioritními oblastmi Strategického plánu města Dačice a jimi
podřazenými opatřeními.
Tabulka 74 Matice souladu SCLLD MAS ČK a Strategického plánu města Dačice
Tematické oblasti
Klíčová oblast rozvoje 1: Místní
ekonomika

Návazné prioritní
oblasti
PO3

Klíčová oblast rozvoje 2: Kvalita
života ve městech a obcích

PO1, PO2, PO4

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní
prostředí a zemědělství

PO4

Klíčová oblast rozvoje 4: Cestovní
ruch

PO2, PO3

Klíčová oblast rozvoje 5:
Spolupráce pro udržitelný rozvoj

-

Opatření
- Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání ve městě
- Zlepšit vnější dopravní napojení města
- Zlepšit podmínky pro nemotorové formy dopravy
- Zajistit pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT
infrastrukturou
- Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb
- Zlepšit podmínky pro bydlení ve městě
- Šetrnými způsoby zvyšovat atraktivitu prostředí ve městě
- Zajistit a zlepšit ochranu prostředí města
- Rozšiřovat nabídku v oblasti kultury, sportu a volného času a
podpořit zachování identity města a regionu
- Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu
-

Zdroj: vlastní zpracování
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3.4 Akční plán
Akční plán obsahuje popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů,
včetně principů pro určení preferenčních kritérií. Programový rámec definuje realizaci navržených
opatření strategie a navržených fichí prostřednictvím dotačních programů podporovaných z fondů EU.
V souladu s doporučením MPIN tvorby SCLLD jsou zpracovány fiche Programu rozvoje venkova a
programové rámce Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu
Zaměstnanost.
Fiche je stručný popis navržených opatření stanovených MAS ve struktuře definované řídícím orgánem.
Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele a typy integrovaných projektů jako podklad pro
vyhlášení výzvy MAS. Povinnost zpracovat fiche se vztahuje pouze na Program rozvoje venkova (PRV).
Integrovaný přístup napříč programovými rámci zastřešuje principy věcné, územní a časové
provázanosti. Integrovaného přístupu je dosahováno propojením navržených cílů a opatření
s jednotlivými fondy ESI. Pro každý fond ESI (programový rámec a fiche) jsou navrženy cíle a opatření,
které lze z daného fondu financovat.
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada může v aktuálním
programovacím období využít finanční podpory z následujících čtyř operačních programů:
1. Program rozvoje venkova (PRV);
2. Integrovaný regionální operační program (IROP);
3. Operační program Zaměstnanost (OPZ, vybrané MAS);
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).
MAS Česká Kanada, o.p.s. bude v období 2014-2020 administrovat první tři z nich, tedy PRV, IROP a
OPZ (pro využití OPŽP nesplňuje potřebné charakteristiky), na OPVVV se může podílet nepřímo formou
pomoci školám při podávání žádostí o dotace (animační činnost).
MAS Česká Kanada nebude realizovat tzv. „klíčový projekt“ v rámci OPZ.

3.4.1 Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 - 2020
Zkušenosti s implementací metody LEADER již v předchozím programovém období 2007 – 2013
ukázala, že místní akční skupiny hrají v rozvoji venkova nezastupitelnou roli, kdy se na základě místní
strategie realizují projekty, které pomáhají řešit specifické problémy dané lokality lépe, než centrálně
řízené programy. Podpora metody LEADER, resp. komunitně vedeného místního rozvoje, lez dosáhnout
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vyšší hospodárností s veřejnými zdroji. Z těchto důvodů bude i následující Program rozvoje venkova
nadále podporovat aktivity CLLD.
Primárně je současný Program rozvoje venkova zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení přírodních
ekosystémů

závislých

na

zemědělské

produkci

prostřednictvím

zejména

plošných

(agroenviromentálních) opatření. Významný podíl finančních prostředků je vyčleněn také na investiční
opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na inovace zemědělských a
potravinářských podniků, na podporu vstupu mladých osob do zemědělství a samozřejmě i na
krajinnou infrastrukturu. V neposlední řadě se PRV věnuje i podpoře diverzifikace ekonomických aktivit
ve venkovském prostředí s jasným cílem vytvářet nová pracovní místa a v důsledku tak zvyšovat
hospodářský rozvoj i životní úroveň dané venkovské oblasti.
V souladu s výše uvedeným je Program rozvoje venkova rozdělen do 6 hlavních Priorit, v rámci nichž
pomocí konkrétních Opatření dochází k podpoře komunitně vedeného místního rozvoje v dané oblasti.
Priority Programu rozvoje venkova jsou tyto:
1. Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských
oblastech;
2. Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů;
3. Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství;
4. Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a
lesnictvím;
5. Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu;
6. Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech.
Opatření Programu rozvoje venkova jsou následující:
1. M01 – Předávání znalostí a informační akce
2. M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
3. M04 – Investice do hmotného majetku
4. M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
5. M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
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6. M10 – Agro environmentálně - klimatické opatření
7. M11 – Ekologické zemědělství
8. M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
9. M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
10. M14 – Dobré životní podmínky zvířat
11. M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
12. M16 – Spolupráce
13. M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
MAS Česká Kanada bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v
rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Pro podporu aktivit v těchto Opatřeních byly vytvořeny Fiche, ty jsou uvedeny níže a vymezují oblasti
podpory pro konečné žadatele. Prostřednictvím SCLLD budou realizovány následující články nařízení
PRV: 17 1. a), 17 1. b), 17 1. c), 19 1. b), 26, 35 2. d) a projekty spolupráce pod nařízením 44.
Tabulka 75 Využitelnost článků PRV v období 2014-2020 pro priority strategie
Článek

Název, obsah

Klíčové oblasti
SCLLD

17 1. a)

Investice do zemědělských podniků

1,3

17 1. b)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1,5

17 1. c)

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením v lesnictví

1, 3

17 1. c)

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením v zemědělství

1, 3

19 1. b)

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
(vč. cestovního ruchu)

1, 3, 4

26

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

3,5

35 2. d)

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

1, 3,5

44

Spolupráce MAS

5

Většina opatření se váže k zemědělskému podnikání, část také k ochraně přírody. Opatření pod
článkem 17 1. a) zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; opatření
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článku 17 1. b) nabízí podporu na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a
rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracované suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu; opatření článku 17 1 c) nabízí podporu na hmotné nebo
nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke
zlepšení kvality či hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i
obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení; opatření článku 17 1 c) nabízí
podporu na hmotné nebo nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického
vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo
intravilán obce. Mezi související objekty a technické vybavení patří: mostky, propustky, brody, silniční
příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice,
výhybny, obratiště a veškeré bezpečností zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla,
zábradlí, dopravní značky).
Opatření článku 19 1. b) je zaměřeno na podporu investic do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Diverzifikace může přinést efekty, mj. prostřednictvím
tvorby pracovních příležitostí na venkově a užšího propojení zemědělské výroby a dalšího podnikání na
venkově. Jedná se zejména o nabídku služeb agroturistiky nebo využití zemědělské produkce či odpadů
k výrobě obnovitelných zdrojů energie.
Článek 26 je zaměřen na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích
jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje
ke zpracování potěžebních zbytků, stroje na přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a
zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
Článek 35 2. d) je zaměřen na podporu začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení
jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou
propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologií a
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vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení
počítačového softwaru, propagační činnost, tvorbu studií a podnikatelského plánu.
Tabulka 76 Programový rámec PRV
Číslo Fiche
1
2
3
4
5
6
7
8

Články PRV
17 1. a)
17 1. b)
17 1. c)
17 1. c)
19 1. b)
26
35 2 d)
44

Název Fiche
Investice do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Podpora nezemědělského podnikání
Spolupráce v lesnictví
Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce
Projekty spolupráce MAS

Obrázek 13 Programový rámec PRV

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 77 Souhrnný indikátor pro plnění PRV
Číslo

Výchozí stav

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Cílový stav
1,5 (2018)
9 (2023)

0

Tabulka 78 Fiche 1 Programového rámce PRV
FICHE č. 1
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. a)

Příjemci

Cílem fiche je podpořit činnost zemědělských podnikatelů v regionu. Většina území je v oblasti
dlouhodobě postižené suchem a poznamenané intenzivním využíváním půdního fondu v mnoha minulých
desetiletích a půda vyžaduje dobré hospodaření. Ke zvýšení efektivity může přispět nová technika i moderní
technologické postupy. Rozšíření produkce nebo sortimentu je – při zachování vysoké efektivity - předpokladem
i pro nábor nových pracovních sil.
1.1 Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků
Opatření 1.1.1 Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.2 Podpora investic do zemědělských staveb a technologií
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v rostlinné a živočišné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu a pro školkařskou činnost. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení paletovacích
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. Nelze podpořit pěstování vánočních stromků.
Zemědělský podnikatel

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické síle
SCLLD
Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Tvorba pracovních míst
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

Cílová hodnota
4/31.12.2018
10/31.12.2023

0

Monitorovací indikátor - výsledku
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota
0/31.12.2018
4/31.12.2023

0

Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč
Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5000,00

6000,00

3500,00

0,00

2823,60

0,00

0,00
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Tabulka 79 Fiche 2 Programového rámce PRV
FICHE č. 2
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. b)
Zemědělskou produkci v regionu je výhodné zpracovávat na místě anebo v blízkosti, a tak uchovávat v regionu i
přidanou hodnotu. V území České Kanady již existuje několik příkladů úspěšného zavádění místních produktů na
trh a je třeba tuto činnost dále podporovat. Prostředky z fiche zaměřené na podporu zpracovatelů budou
určeny i na zvýšení atraktivity nabízených produktů na trhu (finální úprava, balení, označení výrobků), které jsou
pro spotřebitele dokladem místního původu zboží.
1.2 Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.1.1 Rekonstrukce a opravy prostor včetně technologií pro výrobu a zpracování
Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.2.1 Uvádění vlastních výrobků na trh včetně propagace (regionální značka)
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se
skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou
rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na
čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V této Fichi 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 převáděno na membránu
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány
s odfiltrovacími nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na
trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické síle
SCLLD

Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

Cílová hodnota
1/31.12.2018
4/31.12.2023

0

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

0

Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

1000,00

1100,00

0,00

3839,52

0,00

0,00
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Tabulka 80 Fiche 3 Programového rámce PRV
FICHE č. 3
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Lesnická infrastruktura

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. c)
Podpora bude zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.4 Podpora rekonstrukce lesních a polních cest
Podopatření 3.2.4.1 Výstavba a rekonstrukce lesních cest
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním lesnické
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest
bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Fyzické nebo právnické osoby hospodařících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč
maximální - 5.000.000,- Kč

Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace projektu
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

Cílová hodnota
1/31.12.2018
3/31.12.2023

0

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94302

Název

Výchozí hodnota

Celková délka lesních cest

Cílová hodnota
0/31.12.2018
2/31.12.2023

0

Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

630,00

00,00

424,88

199,92

0,00

0,00
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Tabulka 81 Fiche 4 Programového rámce PRV
FICHE č. 4
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Zemědělská infrastruktura

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. c)

Vazba na specifické cíle
SCLLD

Příjemci

3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
3.2.4 Podpora rekonstrukce lesních a polních cest
Podopatření 3.2.4.2 Výstavba a rekonstrukce polních cest
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude
podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.
Obec nebo zemědělský podnikatel.

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Podpora bude zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace projektu
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota
0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
2/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců
Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven.
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

630,00

0,00

400,00

190,02

0,00

0,00
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Tabulka 82 Fiche 5 Programového rámce PRV
FICHE č. 5
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Podpora nezemědělského podnikání

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na specifické cíle
SCLLD

19, odst. 1 písm. b)

Příjemci

Podpor v rámci tohoto článku zahrnuje investice do založení a rozvoj nezemědělských činností.
1.1 Rozvoj místního podnikání a podpora zaměstnanosti
Opatření 1.1.2 Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.1 Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce
Podopatření 3.2.1.1 Podpora nezemědělského podnikání
4.1 Rozvoj sítě kvalitní turistické infrastruktury
Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZNACE). C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská
činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou 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.

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Tvorba pracovních míst
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota
0

Cílová hodnota
3/31.12.2018
12/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

1/31.12.2018
5/31.12.2023

Počet podpořených podniků/příjemců
Monitorovací indikátor - výsledky

Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5000,00

6568,79

3631,21

0,00

4598,40

0,00

0,00
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Tabulka 83 Fiche 6 Programového rámce PRV
FICHE č. 6
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Spolupráce v lesnictví

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

26
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucí k efektivnímu
zpracování dřeva.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.3 Podpora modernizace strojního vybavení a techniky pro práci v lese
Podpora je poskytována pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např.
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování
potěžebních zbytků, stroje na přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou
činnost. Podpora se může týkat též na výstavbu či modernizaci dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení. Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování). Investice
související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení
lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby,
které jsou šetrné k půdě a zdrojům. Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující
provozovny.
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický
potenciál nebo související se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uvádění na trh.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

Cílová hodnota
0/31.12.2013
2/31.12.2023

0

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

0

Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

600,00

1000,00

874,80

0,00

0,00

0,00
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Tabulka 84 Fiche 7 Programového rámce PRV
FICHE č. 7
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

Článek 35 2 d)
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, které vede k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
1.2 Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.1.2 Spolupráce regionálních aktérů při odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.2.2 Podpora prodeje ze dvora, stánky, apod.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.1 Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce
Podopatření 3.2.1.2 Podpora diverzifikované (rozdělené) zemědělské produkce
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie, vybavení, stavební náklady na novou výstavbu
nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi
zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu.
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
nevládní neziskové organizace, obce nebo svazky obcí.
Uskupení žádá prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo prostřednictvím nevládní
neziskové organizace.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické cíle
SCLLD

Oblast podpory

Příjemci

Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93102
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených kooperačních činností

0

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
2/31.12.2023
0/31.12.2018
4/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

0,00

600,00

0,00

884, 88

0,00

0,00
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Tabulka 85 Fiche 8 Programového rámce PRV
FICHE č. 8
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název fiche

Projekty spolupráce MAS

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis fiche

Článek 44

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci

Výše dotace

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.
5.1 Zabezpečení koordinace a rozvoje spolupráce místních aktérů
Opatření 5.1.1Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry
Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V
rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata,
která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné
realizovat pouze následující výdaje:

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.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že
plánovala provedení konkrétního projektu. 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 k podpoře 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.
minimální - 50.000,- Kč
maximální - 5.000.000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS.

Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)

Není nutné stanovovat.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
92501

Název
Celkové veřejné výdaje (0.1)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

87 310 EUR

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven.

Rok

2017

Alokace

0,00

Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč
2018
2019
2020
500,00

0,00

930, 78
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930, 78
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3.4.2 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období
2014-2020
Integrovaný regionální operační program propojuje priority obcí, měst a regionů a související priority
celostátní povahy, a to při zohlednění tematických a územních požadavků. Životní úroveň a celková
kvalita života v určitých regionech a oblastech České republiky stagnuje či dokonce klesá, proto je
potřeba provádění územně specifických intervencí prostřednictvím regionálně orientovaného
operačního programu nezbytná. V těchto postižených regionech a oblastech se stále větší počet osob
přibližuje k hranici relativní chudoby a vytvořila se tak skupina území, do kterých se koncentrují
problémy v zaměstnanosti, životní úrovni a sociální situaci obyvatel. Integrovaný regionální operační
program vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky pro roky 2014 – 2020, formulovaných ve
Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, a to:
1. podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů (růstový
cíl);
2. zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl);
3. posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl);
4. optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci IROP může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa
podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze strategických cílů:
1. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
2. 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
3. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
4. 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
5. 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
6. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
7. 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
8. 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Prioritní osa 4 IROP obsahuje dva specifické cíle:
1. 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2. 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS
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Tabulka 86 Využitelnost opatření IROP v období 2014-2020 pro priority strategie
Specifický cíl IROP

Název, obsah

Prioritní oblast
SCLLD

SC 1.2

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (přestupní terminály, opatření k
posílení bezpečnosti dopravy, výstavba cyklotras a cyklostezek)

2,4

SC 2.1

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

2

SC 2.4

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

1,2

Hlavní zájem v území je o moderní dopravní a občanskou vybavenost (rekonstrukce a modernizace
vzdělávacích zařízení, zvýšení bezpečnosti dopravy), existují záměry na výstavbu cyklostezek či
cyklotras, výstavbu přestupního terminál se záchytným parkovištěm. Deklarován je i budoucí zájem o
výstavbu komunitních center a především sociálních bytů (dle aktuálních podmínek). Specifický cíl 2.2,
zaměřený na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
bude v případě zájmu a připravených projektů naplňován až po roce 2018 na základě aktuální situace.
Tabulka 87 Programový rámec IROP
Programový
rámec
1
2
3

Specifický cíl IROP

Název programového rámce

SC 2.1
SC 1.2
SC 2.4

Sociální začleňování a služby
Bezpečná doprava
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Obrázek 14 Programový rámec IROP

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 88 Opatření 1 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 1 Sociální začleňování a služby

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 9a
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.3.1 Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podopatření 2.3.1.2 Zvýšení dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Opatření 2.3.3 Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
V rámci analytického šetření byla zjištěna potřeba vytváření a posílení kvalitní sítě infrastruktury pro
poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, které budou řešit problematiku sociálního vyloučení
na území MAS Česká Kanada. Podpora bude zaměřena na služby ambulantního a terénního charakteru.
Podporovány budou také služby primární prevence, které mají komunitní charakter.
Komunitními centry za účelem sociálního začleňování se rozumí veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se
budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů bude
v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb.
Rozvoj infrastruktury bude zahrnovat stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případně související úpravy
venkovního prostranství za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením.
Cílem je snaha o začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením formou komunitního charakteru.

Vazba na opatření CLLD

Popis opatření:

Typy projektů:

Na území MAS se nachází sociálně vyloučená lokalita, a to v území ORP Jindřichův Hradec. Tato lokalita byla
zařazena mezi SVL v roce 2008 a je uváděna i v nové Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR společnosti
GAC spol. s r.o., květen 2015.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů.
Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v
obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci
ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní
skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.
Ambulantní sociální služby se zaměřují 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.
Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například 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.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatitelnosti na trhu práce
Jedná se o 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. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných
služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením
na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí
vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální
oblasti.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a
případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro
setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky
vhodného prostoru pro:
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních
obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity
či krajové oblasti;
- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro
vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na
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prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.
Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro
navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou
zábavu.
Sociální bydlení
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení
dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 67
Parametry sociálního bydlení v IROP:
- sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro
výstavbu budov pro bydlení,
- sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení
nábytkem,
- sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
- v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,
- sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu,
- podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin,
- pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k
předkládání žádostí o dotaci.

Příjemci podpory:

Výše dotace
Principy preferenčních
opatření:
Shodnost bodů

Příklady projektů
Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce
koupelny apod.) v nesegregovaných intravilánech obcí.
Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami.
Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.
Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce
na bytový dům se sociálními byty.
Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších
bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů.
Sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané
obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve;
církevní organizace.
Sociální bydlení: obce; nestátní neziskové organizace, církve; církevní organizace.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

55301

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Monitorovací indikátor - výsledky

Kód NČI2014+

Název

55320

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

67510

Kapacita služeb a sociální práce
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

0,00

2000,00

0,00

854,28

0,00

0,00
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Tabulka 89 Opatření 2 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 2 Bezpečná doprava

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a modernizace cyklostezek a cyklotras

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 7c
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.1.1 Podpora výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras
Opatření 2.1.3 Podpora modernizace a rozšiřování doprovodné dopravní infrastruktury
Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a
není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje
negativní vlivy na lidské zdraví.
Cíle: Zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v
zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,
využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci
sítě cyklostezek a cyklotras.
Terminály – výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích
domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém P+R (parkoviště pro osobní vozy
s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové
dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola
s možností přestupu na VHD). V případě samotných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je
nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávanému vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimobility a
využití VHD. Součástí projektu může být doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na
budovách.
Bezpečnost - zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo
orientací.
Cyklodoprava - výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.
Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na
komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury,
např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Terminály: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí;
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné
linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; subjekty zajišťující dopravní obslužnost,
uvedené v §8 odst. 1zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, tedy, stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří
jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Bezpečnost: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Cyklodoprava: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS

Vazba na opatření CLLD
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Výše dotace
Principy preferenčních
opatření:
Shodnost bodů

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

74001

Počet vytvořených parkovacích míst

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

75201

Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů veřejné dopravy

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola
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Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

76310

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6436,40

0

3708,56

4500,00

2075,99

6495,99

1758,00

Tabulka 90 Opatření 3 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 3 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 10
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.4.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace mateřských a základních škol
Opatření 2.4.2 Podpora nákupu moderních výukových pomůcek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podopatření 2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního základního vzdělávání, zájmového a
neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.
Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání
klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o
klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím si zajistit reálnou uplatitelnost na trhu
práce. Cíle bude dosaženou 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.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání ve školách - 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. Cílem je
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky
na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné
pouze na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita.
Příklady projektů: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních
prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební
úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem
vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků
a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné
vybavení.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání – stavební
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního
vzdělávání a celoživotního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Příklady projektů: Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi. 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. Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o
zaměstnání v režimu rekvalifikovaných kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.
Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení. Stavební úpravy prostor pro výuku
zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako
předpoklad pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a

Vazba na opatření CLLD

Popis opatření:

Typy projektů:
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pořízení vybavení.
Doplňkové aktivity: jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách,
např. zelené zdi, střechy a zahrady.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - školy a školská zařízení v oblasti
základního; 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.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání- školy a
školská zařízení v oblasti základního 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 bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Monitorovací indikátor - výsledky

Kód NČI2014+
50030

Název
Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

12951,40

0,00

4281,48

5682,70

7459,37

4100,58

9052,65

3.4.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na období 2014-2020
Programový rámec OP Zaměstnanost vyčlenil adresně opatření v rámci sociálního začleňování a boji
s chudobou, která budou podporovaná a využitelná pro komunitně vedený místní rozvoj (prioritní osa
2, investiční priorita IP 3, specifický cíl SC 2.3.1).
Tabulka 91 Využitelnost opatření OPZ v období 2014-2020 pro priority strategie
Specifický
cíl OPZ

Aktivity (OPZ)

Klíčové
oblasti SCLLD

SC 2.3.1

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni

1,4

SC 2.3.1

SC 2.3.1

SC 2.3.1

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených prostřednictvím
aktivit zaměřených na prevenci SVO, 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 prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
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Operační program Zaměstnanost vymezuje hlavní priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního
začleňování a efektivní veřejné správy. Tento operační program se zaměřuje na čtyři základní věcné
prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů,
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s
chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a
sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Operační program
Zaměstnanost podporuje pouze intervence nehmotného charakteru.
Program navazuje na Dohodu o partnerství a jsou v něm podporovány intervence ze tří tematických
cílů pro Evropské a strukturální a investiční fondy a to:
1. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil;
2. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci;
3. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné
správy.

Operační program Zaměstnanost je rozdělen celkem do pěti prioritních os:
1. Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly
2. Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
3. Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
4. Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
5. Prioritní osa 5: Technická pomoc

Tabulka 92 Programový rámec OPZ
Programový
rámec
1
2
3

Specifický cíl PRV

Název programového rámce

SC 2.3.1
SC 2.3.1
SC 2.3.1

Sociální služby a sociální začleňování
Zaměstnanost
Prorodinná opatření
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Obrázek 15 Programový rámec OPZ

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 93 Opatření 1 Programového rámce OPZ
Název opatření

Opatření 1 Sociální služby a sociální začleňování

Specifický cíl strategie:

2.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Opatření SCLLD

Opatření 2.3.1 Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podopatření 2.3.1.1 Zlepšení dostupnosti sociálních služeb
Opatření 2.3.4 Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center
Podopatření 2.3.4.1 Podpora služeb nízkoprahových center s cílem podpory sociálního začleňování
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení u cílových
skupin v souladu s výše uvedeným specifickým cílem OPZ. Na území MAS Česká Kanada se nachází sociálně
vyloučená lokalita (viz. Analytická část SCLLD), v níž i mimo ni, žijí sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené osoby.
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb pro vymezené cílové
skupiny se zaměřením na návratnost těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu
práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénních 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 znalostí lokálního prostředí.
OPZ – 3 Prorodinná opatření
Podpora sociálního začleňování rodin s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě formou zařazení dětí do zařízení
pro trávení volného času dětí a mládeže a tím předcházení jejich izolaci a vzniku negativních vlivů, závislostí a
rizik.
Vazba opatření na IROP:
Podpora v území MAS Česká Kanada bude formou provazby mezi neinvestičními projekty tohoto opatření a
investicemi zahrnutými v opatření IROP 2.3.1 v oblasti Podpory zvyšování dostupnosti terénních a
stacionárních sociálních služeb a ve vazbě IROP 2.3.3 Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
a) Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2022. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _1_01 (trvání projektu až 3 roky) s finanční alokací plánované

Podopatření SCLLD
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

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

Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
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Popis možných zaměření
projektů
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výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve výši 6003,00 tis. Kč a výzva č. CLLD _1_02 (doba trvání projektu až 3
roky) s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve výši 2.574 tis. Kč. Podpora je
zaměřena na zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb a podpora či vznik jednoho
nízkoprahového centra.
Opatření SCLLD: 2.3.1 a 2.3.4
Podopatření SCLLD: 2.3.1.1; 2.3.4.1
Sociální služby – budou podporovány tyto sociální služby:
a)
Odborné sociální poradenství - § 37 (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro
osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestních činů a domácího násilí, poradenství ve speciálních
lůžkových zdravotních zařízeních hospicového typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může
vést ke konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i
mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství.
b)
Terénní programy - § 69 (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 vyhledat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života).
c)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 (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).
d)
Raná péče - § 54 (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).
e)
Krizová pomoc - § 60 (poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení
zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami;
krizová pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci člověku v aktuální krizi, ale zahrnuje
několik intervencí s osobou v krizi, včetně jejího předání do následné péče, pokud to její stav vyžaduje);
u této služby sociální prevence bude podporována i pobytová forma jejího poskytování.
f)
Kontaktní centra - § 59 (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách;
cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek).
g)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze cílová
skupina osob ve věku od 15 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy s důrazem na podporu
jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce); cílem služby je
zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
h)
Sociální rehabilitace - § 70 (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.
i)
Sociálně terapeutické dílny - § 67 (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).
j)
Služby následné péče - § 64 (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislých na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotním zařízení, absolvovaly
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence
bude podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování.
k)
Podpora samostatného bydlení - § 43 (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění).
l)
Osobní asistence - § 39 (poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení).
m)
Odlehčovací služby - § 44 (poskytovaná osobám pečujícím 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.
Další programy a činnosti v oblasti začleňování – budou podporovány zejména následující programy a
činnosti:
a) Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách zaměřené na rizikové jedince
či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné
skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné
činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost. Jedná se o programy sekundární a terciální prevence
sociálně patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného
pořádku, včetně podpory účasti členů komunity na předchozí rizikových situací a řešení problémů
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ohrožených osob (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, tvorba obecních
plánů prevence kriminality se zapojením komunity, asistenti prevence kriminality, asistence obětem
trestních činů při jednání s policií, soudy a dalšími úřady, mentoring, preventivní programy pro mladé
osoby 15+ a rodiny s dětmi, např. vzdělávání, aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc
v krizových situacích, sociálně-terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů).
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze
sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o
činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu
v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové
skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná
péče apod.). Například může jít o realizaci vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje psychosociálních as
praktických dovedností, právního povědomí, posílení osobních kompetencí s cílem začlenění do běžné
společnosti, zapojení sílové skupiny do realizace komunitních aktivit, programy rozvíjející kompetence
v oblasti finanční gramotnosti a prevence zadluženosti, možnosti uplatnění se na trhu práce, zvyšování
kvalifikace, získání odpovídajícího bydlení, mentoring, doprovázení a asistence mladým lidem při
přechodu do samostatného života, vrstevnická pomoc atd.
Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči (programy rozvíjející dovednosti a
schopnosti potřebné pro každodenní život, schopnost zacházet se svou nemocí, udržování přirozených
sociálních vztahů a vazeb, samostatné rozhodování o způsobu vlastního života, zvyšování kompetencí
v oblasti orientace v nabídce služeb, programů a sociálního zabezpečení pro cílovou skupinu, vedení
k samostatnému využívání veřejných služeb, specializované právní poradenství, svépomocné a
aktivizační programy atd.).
Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi (včetně
patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, mimo zdravotnické služby a péči
(programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo
drogou ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním, svépomocné a aktivizační programy atd.).
Programy pro soby opouštějící zařízení pro výkon trestu osnění svobody, pro osoby ve výkonu trestu
a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy a
programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování
(programy sociálního výcviku a rozvoje sociálních dovedností s cílem sociální integrace, nalezení
zaměstnání, psychologické poradenství atd.).
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob
v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních
kompetencí v osobním životě, podpora právního povědomí a sebedůvěry s cílem začlenění do běžné
společnosti a na trh práce, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, posilování rodičovských
kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu
práce, společenské začlenění osob vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či
zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání
zátěží běžného života, programy učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce,
doprovody při jednání s institucemi atd.).
Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní programy na
podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny,
rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení situace ohrožených
rodin atd.
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná osobami
závislé v rámec rodin nebo komunit osobami blízkými – rodinnými příslušníky, příbuznými nebo
známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a
neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a
poradenství pro osoby pečující apod.). Podporovány budou zejména podpůrné služby určené pro
pečující osoby – sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství v oblasti
kombinování formální a neformální péče, možností využívání podpůrných sociálních služeb, jednání
s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče (supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc
s péčí o domácnost, řešení finanční situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či
s návratem na trh práce pro ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany
sociálních pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních
pracovníků, kteří mohou pečujícím osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení pozice
koordinátora podpory, tj. sociálního pracovníka na obcích, který bude pomáhat pečujícím osobám
zajistit vše potřebné pro svou činnost, zvyšovat kompetence a znalosti pečujících osob pro řešení
problémů spojených s péčí o osobu závislou atd.). Cílem je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na
trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení
mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšení
informovanosti pečujících osob o svých možnostech.
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin – posilování finanční
gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, zvyšování
příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, zvyšování sociálních a profesních dovedností
a kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd.
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako
prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Podporované
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aktivity se týkají řešení problematiky bydlení prostřednictvím podpory sociální práce s klienty preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy
prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému
vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a
realizaci aktivit (institut domovníka dle metodického podkladu MV ČR, klientské domovní samosprávy),
zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem
k udržení bydlení, bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako důležité hodnoty,
podpora ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný životní styl),
síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na investice do
sociálního bydlení (rekonstrukce, modernizace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku), na opravy a údržbu (a to ani v rámci křížového financování), na nájemné a kauce atd.
Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli pouze na
vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení. Projekty, jejichž součástí bude i vytváření nástrojů a
systémů sociálního bydlení, budou vždy pilotními, aktivity musí mít primárně přímý dopad na cílové
skupiny osob (klientů).
k) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů
(programy finančně dostupné mediace, postupného splácení služeb profesionálních advokátů a
mediátorů, bezplatná právní pomoc při zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená
na problematiku pracovně-právních vztahů, bydlení, exekuce atd.).
l)
Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny,
na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace,
poskytování poradenství cílových skupin týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro
oběti diskriminace). Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů).
Nebude podporována realizace kampaní a dalších osvětových aktivit bez vztahu k přímé podpoře cílové
skupiny a konkrétnímu území MAS.
m) Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území
– podpora profesionální realizace sociální práce jako činnost 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 individuálního 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. Důkaz 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 rozvoj síťových služeb,
multidisciplinární spolupráce a participativních metod práce s klienty (zapojování klientů do
rozhodování) atd.
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních samospráv při
pokrytí území MAS sociálními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporující sociální
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programy zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů
k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučené lokalitě. Jedná se o aktivity související s optimalizací
monitoringem a koordinací sítě služeb.
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří
vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. (odborné) pracovní
pozice hrazené z přímých nákladů, nikoli zaměstnanci realizátora projektu – projektový/finanční manažer,
administrativní pracovník projektu, tj. pracovní pozice hrazené z nepřímých 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





















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;
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce;
Sociální pracovníci;
Pracovníci v sociálních službách;
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
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Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Kód NČI2014+
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Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nestátní neziskové organizace.
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Na území MAS Česká Kanada spolehlivě funguje již řadu let cca 20 poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají
zkušenosti s řadou projektů z předchozího plánovacího období (více v příloze č. 5.4) z nichž 10 poskytovatelů
je schopna podat kvalitní projekt. Absorpční kapacita území přesahuje možnosti programového rámce.
V současné době eviduje MAS v této oblasti projektové záměry od potencionálních příjemců, pracující
s cílovou skupinou, zároveň mající kapacitu realizovat tyto projekty.
Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty,
které nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Monitorovací indikátor - výstupy
Měrná
Název
jednotka

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum

60000

Celkový počet účastníků

osoby

0/1.1.2016

630/31.12.2023

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

0/1.1.2016

41/31.12.2023

projekty

0/1.1.2016

5/31.12.2023

služby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

projekty

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0/1.1.2016

6/31.12.2023

0/1.1.2016

2/31.12.2023

0/1.1.2016

4/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

30/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

40/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

30/31.12.2023

62000
67401
62200

Kód NČI2014+
62600
62700

62800

62900
67010
67310
67315

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace
Nové nebo inovované sociální služby týkající se
bydlení
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné
správy a veřejné služby na celostátní, regionální
a místní úrovni

Monitorovací indikátor - výsledky
Měrná
Název
jednotka
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
osoby
účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
osoby
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
osoby
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
osoby
účasti, včetně OSVČ
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence
formou sociální práce splnila svůj účel
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních
služeb, u nichž služba naplnila svůj účel
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Tabulka 94 Opatření 2 Programového rámce OPZ
Název opatření

Opatření 2 Zaměstnanost

Specifický cíl strategie:

1.1 Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků
1.3 Zlepšení situace na regionálním trhu práce
Opatření 1.1.3 Podpora nových podnikatelských aktivit
Opatření 1.3.4 Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k tvorbě pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, usnadnění
návratu po mateřské/rodičovské dovolené, začlenění neaktivních osob, osob se zdravotním hendikepem formou
poradenství pro získání zaměstnání.
Cílem opatření je umožnit cílovým skupinám vstup na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
PRV
Fiche č. 1 – Investice do zemědělských podniků a Fiche č. 5 – Podpora nezemědělského podnikání
Provazba zahrnuje aktivity spojené s tvorbou pracovních míst

Opatření SCLLD
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření
Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a
to včetně provázanosti na
ostatní operační programy
Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Popis možných zaměření
projektů

a) Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2021. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
vyhlášeny dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _2_01 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji
ve výši 3.500 tis. Kč a výzva č. CLLD _2_02 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve
výši 1.500 tis. Kč.
Podpora bude zaměřena na podporu tvorby pracovních míst t v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Opatření SCLLD: 1.1.3 a 1.3.4
Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho
udržení,

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.).

Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a
programů, jejichž cílem je zajišťování osobních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání
(kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání, Příprava k práci osob se zdravotním
postižením, profilace a targeting, podpora JOB klubů, Řízené poradenství ke změně kvalifikace. Podpora
získávání či obnova pracovních návyků, Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a
kariérového poradenství.
Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství,
psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od
trhu práce.
Podpora udržitelnosti cílových skupiny na trhu práce

Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem
zaměstnávání (včetně poskytování mzdových příspěvků na nově vytvořené pracovní místa; může zakládat
veřejnou podporu)

Podporovány budou pouze poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi

Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo uvolněná pracovní
místa (může zakládat veřejnou podporu)

Podpora flexibilních forem zaměstnávání – bude podporován zkrácený pracovní úvazek, rotace na
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku.
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

Smyslem aktivit je doplnění činnosti ÚP ČR s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce v
území MAS, Podmínkou je povolení ke zprostředkování, které vydává ÚP ČR v souladu se zákonem č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti (vlastní povolení žadatele nebo nákup služby od agentury práce), Realizace
činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází, Vyhledávání
zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, Poradenská a informační činnost v
oblasti pracovních příležitostí

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,
Realizace pouze na úrovni dané MAS. Nemělo by se zejména časově překrývat s burzou práce realizovanou
ÚP ČR, předem konzultovat s příslušnými vybranými kontaktními pracovišti ÚP ČR.

Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.

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

Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek.
Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod.

Budou podporovány aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, a
to především formou vzdělávání a poradenství, Podporovány budou osoby, které při zahájení projektu
nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které bylo již
ukončeno, Dopady veřejné podpory
Podpora prostupného zaměstnávání

Zvyšování motivace zaměstnanců k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů jako jsou
pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní
místa v soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezonní pracovní místa, pracovní
trénink, placené odborné praxe a stáže, mentoring apod.
Podporované cílové skupiny 



Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

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, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před
propuštěním z VTOZ a propuštěné VTOZ, osoby závislé

Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykovávaly 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 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

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, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva –
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

OSVČ.
Na území vykonávají svoji působnost 2 kontaktní pracoviště Úřadu práce (v Jindřichově Hradci a v Dačicích). V
území přímo nesídlí žádná agentura práce, ale mají zde pobočky. V rámci přípravy na období 2014- 2020 MAS
Česká Kanada prodiskutovala v území 6 projektových záměrů se žadateli.
Tuto oblast řeší organizace (NNO) zabývající se otázkami zaměstnanosti, případně firmy a další místní
zaměstnavatelé.
Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty, které
nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
50105

Název
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
Flexibilní formy práce

Měrná jednotka

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum

podniky

0/1.1.2016

3/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

37/31.12.2023

60000

Celkový počet účastníků

Kód NČI2014+

Název
Počet osob pracujících v rámci flexibilních
forem práce
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

osoby

0/1.1.2016

8/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení

osoby

0/1.1.2016

25/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky

50130
63100
62600
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své účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců 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
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti včetně OSVČ

62700
62900

62800

63200

osoby

0/1.1.2016

2/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Tabulka 95 Opatření 3 Programového rámce OPZ
Název opatření
Specifický cíl strategie:

Opatření 3 Prorodinná opatření
2.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže

Opatření SCLLD
Podopatření SCLLD

Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podopatření 2.4.4.2 Podpora služeb v zařízeních typu školních družin, klubů, příměstských táborů
Podopatření 2.4.4.3 Podpor dětských skupin
Popis vazby opatření na Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
specifický cíl 2.3.1 OPZ Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení u cílových
skupin v souladu s výše uvedeným specifickým cílem OPZ. Realizací opatření dojde na území MAS Česká Kanada
ke zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi a tím také k vyššímu využití ekonomického potenciálu a
k podpoře zvyšování zaměstnanosti. Toto opatření pomůže rodičům propojit pracovní a rodinný život.
Popis cíle opatření
Cílem opatření je zpřístupnit trh práce a zjednodušit přístup pro relevantní cílové skupiny.
Popis provázanosti
OPZ
navrhovaných opatření, Opatření 2.3.4 Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center
a to včetně
Podopatření 2.3.4.1 Podpora služeb nízkoprahových center s cílem podpory sociálního začleňování
provázanosti na ostatní IROP
operační programy
Podpora v území MAS Česká Kanada bude formou provazby mezi neinvestičními projekty tohoto opatření a
investicemi zahrnutými v opatření IROP 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času
dětí a mládeže. Podopatření 2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže.
Priorizace
Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
navrhovaných opatření Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Časový harmonogram
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2021. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
realizace opatření ve
vyhlášeny dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _3_01 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji
vazbě na finanční plán
ve výši 3.500 tis. Kč a výzva č. CLLD _3_02 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve
výši 1.500 tis. Kč.
Výzva je zaměřena na neinvestiční podporu zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a na podporu
měkkých projektů v rámci prorodinných opatření. Na podporu školních družin, klubů.
Opatření SCLLD: 2.4.4
Podopatření SCLLD: 2.4.4.2; 2.4.4.3
Popis možných

Budou podporovány zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení
(typu školní družiny, kluby) a dětské skupiny
zaměření projektů

Budou podporovány příměstské tábory v době školních prázdnin.
Podporované cílové
skupiny
Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita
MAS













Zejména ženy ohrožené na trhu práce
Rodiče s malými dětmi
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Nestátní neziskové organizace.
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva –
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Na území MAS Česká Kanada se nachází cca 10 poskytovatelů služeb (viz. Příloha č. 5.4) v oblasti pomoci rodinám
pečujícím o děti a organizace sloužící osobám ohroženým závislostí a uživatelům drog, dále kluby, mateřská
centra, školská zařízení aj. zabývající se touto problematikou a realizující se v oblasti péče o děti. Všechny tyto
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organizace mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období.
Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní - podpora péče o děti umožňuje rodičům a
zejména ženám nastoupit a setrvat v zaměstnání.

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty, které
nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
50001
60000
50100
50105

Kód NČI2014+
50110
50120
50130
62600
62700

62800

62900

Název
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení
Celkový počet účastníků
Počet podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávací zařízení
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formu práce

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum

osoby

0/1.1.2016

40/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

116/31.12.2023

zařízení

0/1.1.2016

2/31.12.2023

podniky

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0/1.1.2016

28/31.12.2023

0/1.1.2016

5/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Měrná
Název
jednotka
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku
osoby
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3
osoby
let
Počet osob pracujících v rámci flexibilních
osoby
forem práce
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své osoby
účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, osoby
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své osoby
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své osoby
účasti, včetně OSVČ

Tabulka 96 Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 programového rámce
OPZ pro MAS Česká Kanada
Pořadové číslo
výzvy MAS

CLLD_1_01

CLLD_2_01

CLLD_3_01
CLLD_1_02

Název, stručný popis zaměření výzvy (vč. uvedení opatření SCLLD)

Opatření 1 Sociální služby a sociální začleňování
Podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti terénních a
stacionárních sociálních služeb a vznik a nízkoprahových center
Opatření SCLLD: 2.3.1 a 2.3.4
Podopatření SCLLD: 2.3.1.1; 2.3.4.1
Opatření 2 Zaměstnanost
Podpora bude zaměřena na podporu tvorby pracovních míst t v
lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Opatření SCLLD: 1.1.3 a 1.3.4
Opatření 3 Prorodinná opatření
Podpora je zaměřena na neinvestiční podporu zařízení pro trávení
volného času dětí a mládeže a na podporu měkkých projektů v rámci
prorodinných opatření.
Opatření SCLLD: 2.4.4
Podopatření SCLLD: 2.4.4.2; 2.4.4.3
Opatření 1 Sociální služby a sociální začleňování
Podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti terénních a
stacionárních sociálních služeb a vznik a nízkoprahových center
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Finanční alokace plánované
výzvy - celkové způsobilé
výdaje (celkem v tis. Kč)

Plánovaný
termín vyhlášení
výzvy (měsíc,
rok)

6003,00

6/2017

2510,00

6/2017

3500,00

6/2017

2574,00

2/2020
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Opatření SCLLD: 2.3.1 a 2.3.4
Podopatření SCLLD: 2.3.1.1; 2.3.4.1
Opatření 2 Zaměstnanost
Podpora bude zaměřena na podporu tvorby pracovních míst t v
lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Opatření SCLLD: 1.1.3 a 1.3.4
Opatření 3 Prorodinná opatření
Podpora je zaměřena na neinvestiční podporu zařízení pro trávení
volného času dětí a mládeže a na podporu měkkých projektů v rámci
prorodinných opatření.
Opatření SCLLD: 2.4.4
Podopatření SCLLD: 2.4.4.2; 2.4.4.3

1950,00

2/2020

1500,00

2/2020

3.5 Principy pro určení preferenčních kritérií
MAS si pro programové období 2014-2020 nastavila společná preferenční kritéria pro všechny operační
programy, které bude administrovat. Preferenční kritéria vychází ze znalosti území, jeho potřeb.
Stanovení preferenčních kritérií bude plně respektovat cíle a strategie a jejich naplnění prostřednictvím
indikátorů cílů, výstupů a výsledků. Z tohoto důvodu budou zvýhodněny ty projekty, které budou lépe
naplňovat dílčí indikátory. Dále budou při stanovování preferenčních kritérií použity následující
principy:


projekty vytvářející pracovní místa;



projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji;



projekty s kratší dobou realizace;



projekty na podporu malých a středních podniků;



projekty na podporu regionálních akcí zaměřených na cestovní ruch (agroturistika);



projekty na rekonstruování polních a lesních cest;



projekty na zvýšení kvality cestování do zaměstnání;



projekty na podporu bezpečnosti v dopravě;



projekty na opravy budov zlepšujících kvalitu života na venkově;



projekty na rekonstruování školních budov;



projekty na podpoření osob v rámci sociálních služeb;



projekty na realizování spolupráce;



projekty jsou hospodárné, účelné a proveditelné



projekty, které preferují rekonstrukcí před novostavbou, podporují tradice a regionální produkci,
úspory energií, apod.



projekty uplatňující inovativní přístupy (budou metodicky definovány přesné kategorie inovací,
které bude žadatel povinen objektivním způsobem prokázat).

3.6 Vazba na horizontální témata
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všech

oblastí

socioekonomického rozvoje a je nutné chápat je jako jeden z cílů integrované strategie. Při zpracování
strategie budou horizontální témata zohledněna a respektována. Jedná se o problematiku podpory
rovnosti mezi muži a ženami, nediskriminaci a udržitelný rozvoj. V případě PRV se budou posuzovat
specifická témata programu (klima, inovace, životní prostředí).
Horizontální témata zasahují do všech socioekonomických oblastí rozvoje, a proto je vnímáme jako
jeden z cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada. Horizontální témata
sledujeme ze tří základních pohledů.
1. Rovné příležitosti a nediskriminace
Horizontální principy pro oblast rovných příležitostí a nediskriminace budou pozitivně ovlivněny
projekty realizovanými v rámci CLLD.
Všechna opatření CLLD MAS Česká Kanada mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad na oblast rovných
příležitostí a nediskriminace.
Z pohledu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada jakožto dokumentu lze
konstatovat, že dopad SCLLD na rovné příležitosti a nediskriminaci bude pozitivní. Dokument bude
šířen mezi partnery a další zájemce bez ohledu na osobní, zdravotní, profesní, sociální a další
charakteristiky.
2. Rovné příležitosti mužů a žen
Pozitivní dopad projektů realizovaných v rámci integrovaného nástroje SCLLD se projeví v oblasti
rovných příležitostí mužů a žen např. díky opatření Podpora prorodinných opatření pro zvýšení
uplatnění rodičů na trhu práce, kde nebude rozlišováno, zda se jedná o rodiče/pečující osobu o dítě z
hlediska pohlaví. V oblastech rovných příležitostí a nediskriminace jde o pozitivní vliv především u
projektů realizovaných v Programovém rámci OP Zaměstnanost. Aktivit projektů se mohou účastnit
všechny osoby splňující podmínky pro cílové skupiny bez ohledu na další charakteristiky zapojených
osob. Především podpora zaměstnanosti přispěje k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce a tím
ke snižování diskriminace a podpoře rovných příležitostí na trhu práce.
Všechna opatření SCLLD MAS Česká Kanada mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad na oblast rovných
příležitostí mužů a žen.
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Z pohledu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada jakožto dokumentu lze
konstatovat, že dopad na oblast rovných příležitostí mužů a žen bude pozitivní. Dokument bude šířen
mezi partnery a další zájemce bez ohledu na jejich pohlaví.
3. Udržitelný rozvoj
Dopad realizace projektů metodou SCLLD do oblasti udržitelného rozvoje bude pozitivní. Příkladem
uvádíme opatření, ve kterých budou projekty přispívat pozitivně na udržitelný rozvoj. Opatření Řešení
dopravní infrastruktury svým charakterem přispívá k rozvoji udržitelné dopravy.
Všechna opatření SCLLD MAS Česká Kanada, mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad na oblast
udržitelného rozvoje. Z pohledu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada
jakožto dokumentu lze konstatovat, že dopad na oblast udržitelného rozvoje bude pozitivní.
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Implementační část SCLLD MAS Česká Kanada pro období 2014 – 2020 byla vypracována na základě
Manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 a
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 ve verzích
dostupných v době zpracování SCLLD. Implementační část obsahuje popis řídící a realizační struktury
MAS Česká Kanada, o.p.s., popis postupů pro vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů, popis
animačních aktivit a spolupráce MAS.

4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS
Popis řízení, který je zaznamenán v této části strategie CLLD se týká oblasti komunitně vedeného
místního rozvoje. Vzhledem k tomu, že MAS Česká Kanada je z právního hlediska obecně prospěšnou
společností, byla dle pokynů ŘO v jejím rámci vytvořena Organizační složka Česká Kanada. Organizační
složka Česká Kanada vznikla na základě a v souladu s požadavkem Ministerstva zemědělství ČR.
Organizační složka Česká Kanada je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou
v rámci MAS Česká Kanada, o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle Statutu
společnosti. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.
Orgány organizační složky jsou ustanoveny tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavovala více jak 49 % hlasovacích práv.
MAS Česká Kanada, o.p.s. sdružuje v rovném partnerství celkem 53 organizací, které rozhodují a
přispívají k investičnímu, informačnímu a personálnímu růstu regionu. Jedná se o 3 mikroregiony (ve
kterých je soustředěno 50 obcí a měst), další 3 obce a 1 město, 1 vysoká škola, 1 střední učiliště, 15
farností, 6 neziskových organizací a 23 podnikatelů a malých firem.
Organizační složku Česká Kanada tvoří tyto orgány:
1. Plénum;
2. Programový výbor;
3. Výběrová komise;
4. Kontrolní komise;
5. Hlavní manažer;
6. Kancelář organizační složky.
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4.1.1 Plénum
Nejvyšším orgánem organizační složky je Plénum. Tvoří jej všichni partneři působící v organizační složce
na základě uzavřených partnerských smluv za účelem přípravy a realizace strategie SCLLD. Jeden
partner může být kromě Pléna členem nejvýše jednoho dalšího orgánu organizační složky. Jeden
partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
Plénum má vzhledem k implementaci SCLLD zejména níže uvedené povinnosti:
1. Plénum nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění CLLD v území
působnosti MAS.
2. Plénum může dávat podněty všem orgánům MAS, tito se jimi musí zabývat.
3. Do působnosti Pléna dále patří:
o

schválení jednacího řádu Pléna;

o

rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;

o

zřízení povinných orgánů MAS – Programový výbor jako rozhodovací orgán, Výběrová
komise, Kontrolní komise;

o

rozhodování o věcech orgánů MAS, a to


rozhodování o počtu členů orgánů MAS;



rozhodování o působnosti a pravomoci orgánů MAS;



volba a odvolání členů orgánů MAS a rozhodování způsobu jednání těchto
orgánů;

o

schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS a její předložení Správní radě
k zapracování do výroční zprávy společnosti;

o

rozhodování o zrušení MAS jako organizační složky Společnosti;

o

schvalování strategických dokumentů MAS;

o

schvalování způsobu hodnocení a výběr projektů v rámci uskutečňování strategie
SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.

4.1.2 Programový výbor
1. Schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS.
2. Schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů zejména výběrová kritéria pro
výběr projektů.
3. Schvaluje rozpočet MAS a jeho předložení správní radě k zapracování do výroční zprávy
společnosti.
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4. Doporučuje řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s hlavním manažerem,
bez doporučení Programového výboru není ani uzavření ani rozvázání pracovněprávního
poměru možno učinit, tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce.
5. Schvaluje výzvy k podání žádostí.
6. Schvaluje monitorovací ukazatele.
7. Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové
komise; při rozhodování o výběru projektů musí mít nejméně 50 % hlasů.
8. Svolává Plénum jako nejvyšší orgán MAS minimálně jedenkrát ročně.

4.1.3 Výběrová komise
1. Provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle
přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů CLLD, zpracovává samostatně nebo ve spolupráci
s dalšími orgány a pracovními skupinami návrh výběrových kritérií a jejich výklad.
2. Provádí další související činnosti.

4.1.4 Kontrolní komise
1. Kontrolní výbor kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. Kontrolní komise zodpovídá za monitoring a
hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a
evaluační plán SCLLD).
2. Jako kontrolní orgán MAS Kontrolní komise projednává výroční zprávu O činnosti a
hospodaření organizační složky, dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony,
platnými pravidly a standardy MAS a SCLLD.
3. Kontrolní komise je oprávněna svolávat mimořádné zasedání Pléna a Programového výboru,
jestliže to vyžadují zájmy MAS.
4. Kontrolní komise podává Plénu nejméně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní
činnosti.
5. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a jiných dokladů
Společnosti týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje.
6. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

4.1.5 Hlavní manažer
1. Hlavní manažer provádí rozhodnutí orgánů organizační složky CLLD přijatá v rámci jejich
kompetence podle této zakladatelské smlouvy s výjimkou rozhodnutí, které jsou v rozporu se
zákonem nebo se kterým by společnosti vznikla škoda.
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2. Hlavní manažer řídí činnost organizační složky, pokud tato činnost není zákonem, touto
smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti řediteli o.p.s.
3. Hlavní manažer je povinen se účastnit jednání Pléna, Programového výboru, Kontrolní komise,
a to s hlasem poradním.
4. Programový výbor odvolá hlavního manažera, přestane-li tento splňovat podmínky stanovené
v § 9a odst. 2 zákona 248/1995 Sb. nebo pokud poruší závažným způsobem nebo opakovaně
zákon, tuto smlouvu nebo statut obecně prospěšné společnosti.
5. Hlavní manažer organizační složky je dále povinen
o

vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře;

o

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit společnosti škodu;

o

dodržovat v souvislosti se svou funkcí právní předpisy České republiky, ustanovení této
smlouvy, pokud nejsou v rozporu se zákonnými povinnostmi a účelem společnosti;

o

dodržovat usnesení Pléna, Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise.

6. Hlavní manažer odpovídá za škodu způsobenou společnosti při výkonu své funkce, ledaže by
škoda vznikla prováděním usnesením Správní rady, Dozorčí rady, Pléna, Programového výboru,
Výběrové komise, Kontrolní komise.

4.1.6 Kancelář organizační složky
1. Kancelář organizační složky připravuje podklady pro jednání orgánů organizační složky.
2. Realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k uskutečňování CLLD.

4.1.7 Organizační struktura dle zákona o o.p.s.
Kromě výše uvedené organizační struktury vnitřní organizační složky má MAS Česká Kanada, jako každá
obecně prospěšná společnost, také základní organizační strukturu. Tvoří ji povinné orgány dané
zákonem 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující orgány: správní rada, dozorčí rada, ředitel.
Základní informace o všech orgánech jsou uvedeny v Zakládací listině a ve Statutu společnosti.
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Obrázek 16 Organizační struktura MAS Česká Kanada, o.p.s.

Zdroj: vlastní zpracování

4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením
plánované personální kapacity

4.2.1 Vyhlašování výzev
Výzvy MAS budou vyhlašovány v souladu s programovými rámci SCLLD dle harmonogramu. Primární je
zajištění informovanosti široké veřejnosti o blížícím se vyhlášení výzvy, jejího zaměření a dalších
důležitých informacích. Z toho důvodu bude MAS informovat o výzvě všechny obce ve svém území
oficiálním dokumentem, zasílaným v dostatečném předstihu elektronickou formou s přípisem žádosti o
zveřejnění na vývěsních tabulích obcí a jejich webových stránkách. Stejným způsobem budou
informováni také partneři MAS. Dalším krokem bude šíření informací o výzvě prostřednictvím místních
obecních zpravodajů. Samozřejmostí je zveřejňování informací také na vlastních webových stránkách
MAS.
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Předpokládá se vydání vlastních informačních a propagačních tiskovin MAS za účelem maximální
informovanosti veřejnosti o záměrech vypisování jednotlivých výzev, jejich zaměření atd.
V době od vyhlášení výzvy do 1 týdne před ukončením příjmu projektů, bude MAS organizovat
vzdělávací semináře v takovém počtu, aby byla uspokojena kapacitně poptávka v území. MAS v tomto
ohledu bude ovšem přihlížet k efektivitě využitých prostředků a v případě nízkého zájmu
potencionálních žadatelů může být školení řešeno individuální formou v sídle MAS.
Kdykoliv, nejen v době vyhlášení výzev, jsou zaměstnanci Kanceláře organizační složky připraveni
poskytovat individuální konzultace potencionálním žadatelům i zájemcům z řad široké veřejnosti.


informace o záměru vyhlášení výzvy – rozeslání znění výzvy obcím, partnerům, zveřejnění ve
sdělovacích prostředcích



do 1 týdne před ukončením příjmu projektů – realizace vzdělávacích seminářů



individuální konzultace

Postup při vyhlášení výzvy
Faktickou podobu výzvy vypracovává Kancelář organizační složky dle pokynů Hlavního manažera.
Programový výbor dle své pravomoci schvaluje vyhlášení výzvy a její podobu, tzn., že budou jasně
definována jednotlivá opatření, alokace a případné limity, a dále nastavena preferenční kritéria. Tato
výběrová kritéria budou nastavena v souladu s rozhodnutím Pléna tak, aby byl zajištěn soulad se SCLLD.
ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu
kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy
stanovené ve výzvě ŘO.
Programový výbor pověří Hlavního manažera realizací vyhlášení výzvy, vč. provedení všech výše
uvedených součástí tohoto kroku.
Úkolem Kanceláře organizační složky bude předání výzvy ke kontrole ŘO (respektive platební agentuře
Státní zemědělský intervenční fond (dále také „SZIF“) v případě PRV) prostřednictvím portálu CSSF14+
monitorovacího systému MS2014+ (resp. Informačního systému SZIF v případě PRV), a to pro každý
program zvlášť.
Jednotlivé ŘO, resp. platební agentura SZIF, ověřuje metodickou správnost výzvy. V rámci výzvy MAS
bude uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na
jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva bude rovněž obsahovat kritéria pro hodnocení a
výběr integrovaných projektů MAS, stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným
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programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a v souladu s principy pro určení
hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.
Po schválení výzvy ŘO MAS vyhlásí výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci specifické výzvy ŘO.
Doba vyhlášení výzvy bude minimálně 30 dnů. Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její
zveřejnění na internetových stránkách MAS. V ojedinělých případech, kdy nebude z objektivních
důvodů možné dodržet výše uvedený termín, může MAS dobu trvání výzvy zkrátit. O této skutečnosti
musí pořídit písemný záznam obsahující nezpochybnitelné odůvodnění.
Výzva musí obsahovat deadline příjmu žádostí o dotace. Vzhledem k nastavení nového programovacího
období budou jednotlivé žádosti podávány elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní
Monitorovacího systému 2014+ (Portál IS KP14+). Z důvodu, že v době finalizace SCLLD stále není
vyřešen postup zpracovávání žádostí o dotaci a úloha MAS v tomto procesu, je konstatováno, že MAS
dodrží přesně postupy dle pokynů ŘO.
Poté co je plánovaná výzva schválena ŘO SZIF je zahájeno vlastní vyhlášení výzvy a příjem žádostí.
Samotný text výzvy standardně obsahuje:


název programu, fiche nebo opatření programového rámce;



termín vyhlášení a termín ukončení přijímání žádostí;



území a dobu trvání podpory;



způsob podávání žádostí a náležitosti pro podání žádosti;



kontaktní informace pro konzultace;



popis a cíle opatření;



výčet podporovaných aktivit;



předpokládaný finanční rámec výzvy a typ poskytované podpory;



vymezení žadatelů o podporu (právní forma, velikost apod.);



hodnotící kritéria pro výběr projektů a popis procesu výběru projektů;



obsah a povinnou strukturu žádostí a příloh, odkaz na potřebné formuláře;



výčet typů uznatelných nákladů;



odkazy na pravidla PRV, IROP, OPZ;



kontaktní informace na řídící orgány dle OP;



ostatní povinnosti žadatele;



jiné vhodné informace dle specifikace konkrétní výzvy.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven tak, aby umožňoval žadatelům bezproblémovou přípravu
žádostí, a to na dobu ne dříve než 42 dní po vyhlášení výzvy.
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4.2.2 Kontrola projektů
Administrativní kontrola projektů
První hodnocení projektu bude provedeno z hlediska administrativní úplnosti žádosti, platnosti
potvrzení, dat na ověřených kopiích tak, aby splňovaly stanovené požadavky. V případě neúplnosti
vyzve MAS žadatele k doplnění žádosti do 5 pracovních dnů prostřednictvím MS2014+ nebo Portálu
farmáře.
V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci z důvodu nesplnění podmínek
administrativní kontroly. Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS do 7
pracovních dnů ode dne následujícího po doporučeném odeslání výsledků administrativní kontroly
MAS, také prostřednictvím MS2014+ nebo Portálu farmáře. Na základě této žádosti je svoláno jednání,
u kterého je přítomen žadatel, hlavní manažer, předseda programového výboru, předseda výběrové
komise a předseda kontrolní komise. V případě neshody má žadatel právo podat žádost o přezkoumání
postupu MAS na RO SZIF. Pokud tak učiní, je povinen o tomto kroku informovat MAS.
Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna informovat
prostřednictvím MS2014+ nebo Portálu farmáře konečného žadatele o výsledku kontroly do 5
pracovních dní od ukončení kontroly (datovou schránkou, doklad bude odeslán doporučeně nebo
předám proti podpisu). Všechny žádosti splňující kritéria budou předány k ohodnocení výběrovou
komisí.
Kontrola projektů bude vždy prováděna minimálně dvěma k tomu proškolenými zaměstnanci
Kanceláře organizační složky. Tím bude dodržena zásada čtyř očí.
Povinnosti MAS při řízení a administraci projektů
MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém
období 2014-2020, schválené usnesení vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368, včetně jejich následných
schválených změn (dále také „Metodika standardizace MAS“):


MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s
výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to do vydání „Osvědčení o splnění
standardů MAS“ po celé programové období 2014-2020.



MAS včetně organizace zajišťují pro MAS správní a finanční záležitosti nesmí přijímat odměny,
dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či administraci projektů, které jsou
následně administrovány příslušnou MAS.



MAS včetně organizace zajišťují pro MAS správní a finanční záležitosti, musí evidovat finanční a
věcné dary v hodnotě nad 1 000,- Kč. Veškeré dary mohou být přijímány pouze za konkrétním
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účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. Seznam dárců a přijatých darů
týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS.


MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.



MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznam jejich členů, zápis z jednání nebo
zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.



MAS minimálně 1x ta rok informuje veřejnost o splnění SCLLD.



Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma.



Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 51 % hlasů partnerům, kteří nezastupují
veřejný sektor.



Změna území působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (midterm-evaluace).

4.2.3 Hodnocení a výběr projektů
Hodnocení projektů bude prováděno výlučně na základě ve výzvě předem známých preferenčních
kritérií. Ta budou sestavena tak, aby reflektovala přínos k realizování záměrů a cílů určených v SCLLD.
Hodnocení projektů budou provádět členové Výběrové komise. Tito budou vždy před samotným
hodnocením náležitě proškoleni. Každý projekt budou hodnotit právě 3 hodnotitelé. Jejich bodové
hodnocení bude následně vyhodnoceno za použití aritmetického průměru. Také v tomto případě bude
mít žadatel vždy možnost podat odvolání proti rozhodnutí, vzešlému z hodnocení projektu, dle pravidel
jednotlivých OP, resp. požadavků ŘO. Odvolání řeší Programový výbor SCLLD. V případě, že žadatel
nesouhlasí se závěrem Programového výboru, má právo se odvolat k ŘO. O této skutečnosti je povinen
písemně MAS informovat.
V rámci závěrečného jednání zúčastněných členů Výběrové komise proběhne debata všech přítomných
zejména nad problematikou projektů, při jejichž hodnocení došlo mezi hodnotiteli k výrazným
odchylkám. V tomto okamžiku může být hodnocení upraveno, o takové skutečnosti musí podrobně
informovat zápis doplněný podpisy všech zúčastněných. Výstupem z tohoto jednání komise je
předvýběr projektů – pořadí žádostí podle získaných bodů. V případě shodného počtu bodů projektů v
rámci jednoho Opatření bude o pořadí rozhodovat čas finálního podpisu projektu v Portálu IS KP14+,
pokud nestanoví ŘO jinak.
MAS má povinnost informovat ŘO o termínech jednání Výběrové komise a pozvat ŘO na tato
jednání.
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Výsledkem proběhlého hodnocení bude tabulka pořadí jednotlivých projektů dle hodnocení a finální
zápis z jednání Výběrové komise. Tento bude, spolu s případnými přílohami postoupen k projednání
Programovému výboru.
Veškeré podklady vzniklé agendou hodnocení projektů bude shromažďovat a pro další použití
archivovat kancelář organizační složky.
Přezkum hodnocení a výběru projektů
Kontrolní komise kontroluje postup výběru projektů MAS a jeho dodržování.


Definuje postup a četnost kontrol.



Vyřizuje odvolání žadatelů proti hodnocení žádostí o podporu.



Stanoví postup v případě, že žadatel nesouhlasí s výsledky hodnocení formálních náležitostí,
přijatelnosti nebo věcného hodnocení.



Stanoví postup v případě, že MAS na základě přezkumu změní původní hodnocení.

Pracovníci MAS musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušné
školení, aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+. Dále budou absolvovat speciální školení
zaměřené na hodnocení projektů v IROP.

4.2.4 Archivace
Plán archivace dokumentace v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve
znění pozdějších předpisů, zajistí MAS správu písemností či jiných záznamů (hudebních, obrazových,
atd.) vzešlých z činností MAS. Cílem je popsat vznik, přijetí, pohyb, odeslání, uložení dokumentu a to
takovým způsobem, aby se kdykoliv dal příslušný dokument dohledat; to vše ve spisové složce.
Na každé písemnosti musí být vyznačen skartační znak „A“ (archiv) – písemnosti trvalé dokumentární
hodnoty. „S“ (skartace) u písemností dokumentárně bezcenných. „V“ (výběr) v případě, kdy je těžké
určit budoucí naložení s dokumentem.
Skartační a archivační řád upravuje postup přijímání, třídění, ukládání a vyřazení písemností. Za
realizaci a dodržení Spisového řádu je zodpovědná Kancelář MAS.
Technické zázemí pro archivaci dokumentů je zajištěno v rámci prostor kanceláře MAS v Jindřichově
Hradci. Archiv je místnost se zákazem manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Místnost je
vybavena policovým systémem. Pro archivaci se užívají označené šanony, archivační krabice či
archivační složka.
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Archivace dokumentace SCLLD vychází z platných zákonů (účetnictví, daně, sociální a důchodové
pojištění) a z příslušných metodických pokynů. V rámci těchto předpisů bude MAS archivovat zejména
doklady ke konkrétním výdajům a platbám tak, aby byly kdykoli dostupné pro kontrolu.
Dokumentace je vedena po dobu vázanosti projektu, pokud není příslušnými zákony a pokyny řídících
orgánů určeno jinak.
Archivace veškeré dokumentace bude obecně probíhat v souladu s platnou legislativou a s pokyny ŘO
v kanceláři organizační složky SCLLD.
Zajištění auditní stopy
MAS je povinna zajistit po celou dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do roku
2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat
informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a
certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.
Archivují se:


účetní doklady;



pracovní a mzdová agenda;



smlouvy související s realizací SCLLD;



zápisy a prezenční listiny z jednání orgánů MAS včetně fotodokumentace;



dokumentace k výběrovým řízením;



administrace SCLLD - průběh realizace, veškerá agenda související s vyhlašováním výzev,
všechny přijaté projektové záměry, záznamy o hodnocení a výběru projektových záměrů,
hlášení o změnách, zprávy o monitoringu atd., včetně související korespondence;



námitky a stížnosti, včetně informace o způsobu jejich vypořádání;



dokumentace akcí MAS - semináře, akce pro veřejnost apod.;



související dokumenty - evaluační zprávy, průzkumy, aktualizace SCLLD.

Závěrečný výběr projektů Programovým výborem
Každý člen Programového výboru obdrží v dostatečném předstihu před jednáním kopie všech
podstatných dokumentů vzešlých z předchozích fází příjmu, kontroly a hodnocení projektů. Smyslem je
podat takové informace, aby každý člen mohl posoudit, zda byly dodrženy postupy stanovené
v podmínkách výzvy a v SCLLD.
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Programový výbor nesmí měnit pořadí, vzešlé z hodnocení Výběrové komise. Jeho primárním úkolem v
tomto hodnocení je určit, které projekty budou podpořeny, které podpořeny nebudou, případně
náhradní projekty, a to vždy na základě alokace, určené pro jednotlivá opatření. Pokud to podmínky OP
umožní a shledá-li Programový výbor, že je takový postup ve prospěch cílů SCLLD, může Programový
výbor rozhodnout o přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými podopatřeními. Ovšem pouze v
tom případě, že jedno z podopatření bude mít určenu vyšší alokaci, než jaké jsou požadavky všech
přijatých a ohodnocených projektů v rámci tohoto podopatření.
ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných
projektů a kontrolu administrativních postupů MAS. ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých
projektů, pouze v případě zjištění nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.
Tabulka 97 Nutné úkony pro výběr projektů
Pořadí úkonu Popis úkonu

Časový rozvrh

1

Schválení výzvy Programovým výborem

--

2

Schválení výzvy ŘO

--

3

Informování o zveřejnění výzvy MAS

min. 7 dní před zveřejněním

4

Zveřejnění výzvy MAS, vč. termínů příjmu

min. 30 dní

5

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

do 14 dní po ukončení 4

6

Informování žadatele o výsledku kontrol

do 5 dní od ukončení 5

7

Prostor pro nápravu zjištěných chyb žadatelem

8

Odvolání k Programovému výboru

9

Posouzení odvolání Programovým výborem

právě 7 pracovních dní po 6
max. 3 pracovní dni po informaci o
vyřazení
max. 7 pracovních dní

10

Hodnocení a výběr projektů Výběrovou komisí

max. 30 dní

11

Informování žadatele o výsledku kontrol

12

Odvolání k Programovému výboru

do 5 pracovních dní po 10
max. 3 pracovní dni po informaci o
vyřazení

13

Posouzení odvolání Programovým výborem

max. 7 pracovních dní

14

Výběr projektů Programovým výborem

do 7 pracovních dnů

4.2.5 Zásady transparentnosti výběru projektů – zamezení střetu zájmů
1. Při výběru projektů postupuje MAS podle schváleného SCLLD.
2. Výzva MAS je zveřejněna na internetových stránkách MAS v rozsahu uloženém pravidly OP.
3. Současně jsou zveřejněny i tyto zásady transparentnosti výběru projektů.
4. Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí kancelář organizační složky dle
pravidel OP.
5. Podklady pro práci Výběrová komise připravuje kancelář organizační složky.
6. Člen Výběrové komise se nepodílí na práci ve Výběrové komisi v rámci dané výzvy, pokud je v
dané výzvě sám žadatelem, nebo se podílel na zpracování žádosti, či je osobně, nebo
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personálně spojen se žadatelem. Členové Výběrové komise podepisují čestné prohlášení o
tom, že neexistují takové překážky pro práci ve Výběrové komisi.
7. Před zahájením hodnocení je člen Výběrová komise proškolen.
8. Člen Výběrové komise si hodnocené projekty vylosuje.
9. Každý z členů Výběrová komise hodnotí projekty individuálně a zpracuje bodovací protokoly.
10. Sumarizaci bodů a kontrolu úplnosti dokumentace k hodnocení projektů provádí kancelář
organizační složky.
11. Předseda Výběrová komise ve spolupráci s kanceláří organizační složky zpracuje návrh pro
schválení výběru a pořadí projektů pro Programový výbor.
12. Po schválení Programovým výborem je celý proces považován za uzavřený a projekty jsou
předány úspěšným žadatelům k zaregistrování na příslušná pracoviště.
13. Seznam vybraných a nevybraných projektů kancelář organizační složky zveřejní na
internetových stránkách.
14. MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.
Postup spolupráce s příjemci v době realizace projektu


Kancelář organizační složky provádí po celou dobu realizace konzultace a poradenství pro
příjemce k realizovaným projektům, a to formou individuálních konzultací.



Kancelář organizační složky pomáhá příjemci s prováděním hlášení případných změn, které
nastaly při realizaci projektu.



Příjemci jsou seznámeni s povinností konzultovat všechny změny svých projektů.



V průběhu realizace projektu zaměstnanci kanceláře organizační složky SCLLD provedou
kontrolu v místě realizace projektu, zejména ověří dodržování podmínek OP, případně pořídí
zápis včetně fotodokumentace. Příjemce má právo se k zápisu vyjádřit.



V případě zjištění problémů bude s příjemcem řešeno opatření k nápravě. Pokud příjemce
vytýkané nedostatky nenapraví, kancelář organizační složky jej upozorní na rizika, která z
nerespektování doporučení hrozí, tato upozornění budou zpracována písemnou formou.

Postup spolupráce s příjemci v době udržitelnosti


V době udržitelnosti projektu poskytuje kancelář organizační složky konečným příjemcům
poradenství, zejména v souvislosti se změnami projektů v době udržitelnosti.



Kancelář organizační složky pomáhá příjemci s prováděním hlášení případných změn, které
nastaly v době udržitelnosti projektu.
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Plánovaná personální kapacita MAS
Kancelář organizační složky vyčlení na potřeby vyhlášení výzvy a procesu výběru projektů dostatečný
počet proškolených pracovníků. Vždy se bude jednat minimálně o dvě osoby. V případě, že to bude
situace vyžadovat, lze na základě smluvního vztahu využít personální kapacity některé z ostatních MAS
Jihočeského kraje, nebude-li to v rozporu s nařízením ŘO.


min. 3 zaměstnanci kanceláře;



9 členů Výběrové komise;



9 členů Programového výboru.

4.3 Popis animačních aktivit
Animační aktivity je pro zjednodušení možné definovat jako ostatní činnosti MAS v rámci CLLD mimo
samotnou administraci projektů žadatelů. V rámci animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD
se bude MAS soustředit zejména na dostatečnou informovanost a propagaci SCLLD v území.
Jednotlivé předpokládané animační aktivity jsou vyjmenovány níže:


propagace SCLLD;



pořádání a spolupořádání společenských akcí zaměřených na cíle a záměry SCLLD;



informování o SCLLD pomocí webových stránek;



emailová komunikace s partnery, obcemi atd.;



informační servis o dotačních možnostech mimo CLLD;



spolupráce a pomoc s žadateli na žádostech mimo CLLD v rámci kapacitní možnosti;



kanceláře pro realizaci SCLLD;



bezplatné konzultace;



pořádání a spolupořádání školení a workshopů;



pořádání a spolupořádání konferencí;



předávání nejnovějších informací a zkušeností z regionálních a národních platforem
(konference a workshopy sítí apod.);



zajišťování publicity SCLLD (letáky, brožury apod.);



koordinační činnost místních aktérů – MAS jako animační prvek v území;



spolupráce s místními médii (zpravodaje, tisk, rozhlasové stanice, regionální televize, atd.).
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4.4 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce
MAS Česká Kanada je v současnosti členem Národní sítě MAS ČR. Bude nadále realizovat spolupráci na
národní úrovni. Primární bude zachování míry a způsobu spolupráce s ostatními MAS v Jihočeském
kraji. Období 2007 – 2013 ukázalo, že MAS v Jihočeském kraji vytvořily postupem času aktivní síť se
silným zázemím, přirozenou spoluprací, předávání know-how atd.
MAS předpokládá spolupráci v rámci realizace projektů spolupráce zejména se sousedními MAS a dále
s MAS v rámci ČR, které mají podobnou strukturu území a další společné oblasti, např. podnikatelský
sektor, zapojení mládeže, apod.
Následující výčet obsahuje náměty na projekty spolupráce:
1. Podpora a rozvoj lidových tradic a řemesel;
2. Podpora lokální ekonomiky a místní produkce, prezentace regionu;
3. Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe;
4. Podpora zapojení regionálního značení;
5. Podpora destinačního managementu;
6. Zapojení mládeže do komunitního života;
7. Podpora gastroturistiky.

Projekty spolupráce MAS budou zaměřeny na již realizované aktivity, které mají pozitivní dopad na
rozvoj regionu a život komunity. Budou se zaměřovat na měkké akce, jako propagační, informační,
vzdělávací a volnočasové. Dále pak pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav,
přenášení příkladů dobré praxe, včetně výstupů s tím spojených (např. letáky, brožury, publikace,
apod.), rozvoj regionální značky. Pokud dojde k realizaci investic, tak budou realizovány výdaje týkající
se zajištění odbytu místní produkce nebo související se vzděláním.
Programový výbor odsouhlasil využití kompletní alokace na opatření v rámci 19.3.1 PRV, která je
k dispozici pro projekty spolupráce MAS Česká Kanada. Projekty budou předloženy dle potřeb rozvoje
území a partnerských MAS v ČR nebo v zahraničí. Partnery pro realizaci projektů budou vybrané
partnerské MAS v ČR nebo v zahraničí.
Rozvoj spolupráce je často otázkou aktuálních možností, např. v rámci dotačních programů i z hlediska
finanční situace MAS (případná povinná spoluúčast). Z toho důvodu lze v průběhu programovacího
období očekávat rozvoj spolupráce v dalších, výše neuvedených oblastech.
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4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)
4.5.1 Monitoring SCLLD
Kvalitní vyhodnocování realizace integrovaných strategií a integrovaných nástrojů (IN) je podmínkou a
podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení
intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území).
Nositelé IN v rámci navržených specifických cílů IN nastavují indikátory z indikátorových soustav všech
programů ESI fondů, kterých se navržená integrovaná strategie týká. Metodická konstrukce
jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 (dále „NČI
2014+“) a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém
období 2014-2020“. Nositel IN indikátory využije jako podklad pro Zprávu o plnění integrované
strategie. Základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové
období 2014-2020, zajišťující sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech, věrně
dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů. Za nastavení systému monitorování programového
období 2014-2020 zodpovídá MMR – NOK. Systém monitorování je určen pro všechny ESI fondy a s
výjimkou systému monitorování a vyhodnocování IN je nastaven Metodickým pokynem pro
monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále „MP monitorování
2014-2020“), který definuje základní role účastníků, jichž se proces monitorování dotýká. Monitorování
IN je upraveno MPIN.
MAS bude vykonávat zvláštní hodnotící činnosti související s touto SCLLD. Pro zajištění tohoto úkolu
bude mít MAS přístup do MS2014+ s možností tvorby sestavy projektů realizovaných v rámci své
strategie. MAS tak sestaví jasný a přehledný systém naplňování indikátorů, který bude průběžně
doplňovat a upravovat dle faktického stavu (monitoring) a následně pravidelně vyhodnocovat,
minimálně jedenkrát za rok (evaluace) a z tohoto vyhodnocování bude případně vyvozovat dílčí úpravy
realizace SCLLD.
MAS bude provádět také monitoring na základě vlastního sběru dat z projektů.


výsledky monitoringu a evaluace budou poskytovány Programovému výboru a Plénu



regionálních partnerů SCLLD



výsledky monitoringu a evaluace budou uváděny ve Výroční zprávě



výsledky monitoringu a evaluace budou podle pokynů předávány ŘO

Monitoring projektů:


ex-ante kontroly



interim kontroly
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Monitoring projektů probíhá po celou dobu procesu, tedy od přijetí žádosti a po skončení udržitelnosti.
Monitoring provádí kancelář organizační složky, a to prostřednictvím systému MS 2014+ a formou
fyzických kontrol prováděných v místě projektu. Zjištěné informace či případné problémy společně řeší
tak, aby byly zcela naplněny veškeré požadavky stanovené v podmínkách příslušné výzvy a byla
dodržena pravidla pro žadatele dle příslušného operačního programu.
Způsoby ověřování monitorovacích kritérií
V průběhu realizace budou monitorovací kritéria ověřována indikátory, např. počtem realizovaných
akcí, počtem rekonstruovaných budov a ploch, počtem absolventů seminářů apod. Tyto indikátory jsou
měřitelné např. kontrolou účetních dokladů, kontrolou evidence a kontrolou na místě realizace
projektu. Po realizaci projektů budou monitorovací kritéria ověřována prostřednictvím monitorovacích
zpráv a kontrolou ex -post.
Monitoring SCLLD


MS2014+



shromážděná data Organizační složky pro SCLLD min. v rozsahu dle MPIN



informace od partnerů MAS



šetření v území



spolupráce se svazky obcí



připomínky Programového výboru



připomínky Kontrolní komise

Monitorováním SCLLD bude sledováno zejména čerpání rozpočtových prostředků, financované
činnosti, údaje o výstupech realizace projektů a plnění cílů SCLLD.
Monitoring bude zaměřen na:


sledování plnění indikátorů



dodržování finančního plánu včetně spolufinancování



vyhodnocování způsobu realizace propagace, animace a publicity

Postupy uvedené v implementační části budou monitorovány v systému MS2014+. Pravidelným
výstupem monitoringu a evaluace bude Zpráva o plnění integrované strategie, kterou MAS předkládá
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dvakrát ročně ŘO (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30.
6.).
V rámci zprávy se monitoruje průběh plnění integrované strategie, přehled vývoje plnění indikátorů,
finančního plánu, případně dalších ukazatelů, dále je sledován přehled schválených a realizovaných
projektů. Na základě průběžného hodnocení plnění integrované strategie bude možné navrhovat
změny SCLLD.
Po ukončení celého procesu, tedy 30 pracovních dnů od ukončení financování posledního projektu,
MAS předloží Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. Tato zpráva má stejný charakter jako
zprávy průběžné a bude obsahovat informace dle požadavků MPIN.

4.5.2 Evaluace SCLLD
V návaznosti na monitoring bude prováděna i průběžná evaluace, která bude sledovat výsledky a
dopad realizace SCLLD. Z časového hlediska bude prováděna evaluace průběžná a jednorázová povinná
mid-term evaluace.
Průběžná evaluace bude vycházet z údajů získaných monitoringem. Potřebné údaje budou získávány po
celou dobu realizace SCLLD a budou vyhodnocovány. Informace budou získávány prostřednictvím
systému MS2014+, od žadatelů, resp. příjemců podpory, od partnerů či místních aktérů a při fyzických
kontrolách na místě realizace od samotných realizátorů či jejich zástupců.
MAS dále provede povinnou mid-term evaluaci, a to dle stanoveného milníku v roce 2018.
Zpracování výsledků hodnocení musí respektovat principy a standardy evaluací uvedených v MPIN.
o

posuzování zacílení dopadů

o

posuzování efektivity výdajů

o

posuzování účinnosti SCLLD na rozvoj území

o

posuzování vhodnosti (zda se cíle, umožněné ŘO vztahují k potřebám území)

o

pravidelná evaluace dle pokynů ŘO

o

mid-term evaluace (v souvislosti s „milníkem“ programového období)

Odpovědný za provádění monitoringu a evaluace je Hlavní manažer. Ten může těmito úkony pověřit
dalšího pracovníka kanceláře organizační složky. Odpovědná za kontrolu provádění monitoringu a
evaluace je Kontrolní komise.
Vyhodnocení SCLLD
Systém vyhodnocování realizace SCLLD byl nastaven v průběhu realizace programu LEADER ČR.
Odpovědnost za vyhodnocení SCLLD nese kancelář MAS. Vyhodnocování SCLLD bude probíhat při
jednotlivých fázích realizace úspěšných projektů:
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Postupy vyhodnocování
V jednotlivých fázích realizace SCLLD se bude vyhodnocovat:


naplnění monitorovacích kritérií,



postup při zadávání veřejných zakázek,



úplnost a správnost účetních dokladů,



publicita projektu.

Zajištění evaluace
Vyhodnocovat se budou samostatné projekty v jednotlivých fázích realizace SCLLD a také samotné
naplňování SCLLD. Výsledky vyhodnocení budou poskytovány Programovému výboru, budou součástí
Výročních zpráv a budou zveřejňovány na webových stránkách a na jednáních pléna MAS.
Návrh způsobu zapracování výsledků vyhodnocování do SCLLD
Zapracování výsledků se bude řídit pravidly SZIF. Dle výsledků bude aktualizováno po dvou letech
SCLLD, a to nejen v rozvržení finančních prostředků na jednotlivé fiche či programové rámce, ale také v
systému hodnocení a výběru projektů. Aktualizaci SCLLD bude provádět Programový výbor, změna
bude oznámena na SZIF prostřednictvím hlášení o změně.
Výsledky budou zveřejňovány na internetových stránkách MAS, ve výroční zprávě a případně ve
Zpravodaji MAS.
Střednědobé hodnocení SCLLD
Hodnocení posuzuje efektivitu, účinnost a vhodnost intervence. Toto hodnocení bude pomáhat pro
směrování podpory ve 2. polovině období. Použita budou data k 31. 12. 2017, termín odevzdání je 31.
12. 2018. Budu zodpovězeny hodnotící otázky a vytvořeny závěry a doporučení.

4.5.3 Kontrola činnosti MAS
Kontrola činnosti MAS a jednotlivých pracovníků je založena na pravidelných poradách, konaných min.
1x za 2 týdny. Stálými členy porady jsou ředitelka společnosti, projektoví manažeři pro SCLLD a
administrativní pracovník. Na základě rozhodnutí ředitele společnosti se mohou jednání porady vedení
zúčastňovat i další členové MAS.
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Porada projednává zejména:
o

zhodnocení kvality odvedených úkolů,

o

pracovní plán a úkoly jednotlivých pracovníků,

o

hodnocení kvality práce a vztahů zaměstnanců,

o

další relevantní otázky navržené členy porady.

Z porady je pořizován písemný zápis. V tomto zápise jsou uvedeny konkrétní úkoly zaměstnanců včetně
dat splnění. Na každé poradě jsou tyto úkoly rekapitulovány a hodnoceny.
Kontrolu činnosti společnosti provádí Kontrolní výbor dle Statutu MAS. Kontrolní výbor kontroluje
veškerou činnost MAS Česká Kanada a jejích orgánů, připomínkuje návrh rozpočtu MAS, kontroluje
účetní údaje. Dále upozorňuje ředitele a správní radu na porušení zákona, ustanovení Statutu, na
nehospodárné postupy, případně na další nedostatky v činnosti.
Interní účetní kontrolu provádí účetní MAS, paní Ing. Jana Svobodová, externí kontrolu pak firma ECO
ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor. Společnost hospodaří podle plánu a rozpočtu
sestaveného na kalendářní rok a schváleného správní radou. V souladu se zákonem vede společnost
podvojné účetnictví. Roční závěrka je ověřována v souladu se zákonem 248/1995 Sb. v platném znění.
Postup při sebehodnocení MAS
Sebehodnocení MAS probíhá souběžně se schvalováním Výročních zpráv členy Společnosti.
Sebehodnocení v rámci programu Leader probíhá min. 1x ročně při jednání Monitorovacího výboru,
kde se kontroluje průběh výzev a naplňování strategického plánu.
Dalším prvkem sebehodnocení je vyhodnocení dotazníku k činnosti MAS na pravidelných poradách hodnocení ze strany ministerstev.
Způsoby ověřování monitorovacích kritérií
V průběhu realizace budou monitorovací kritéria ověřována indikátory, např. počtem realizovaných
akcí, počtem rekonstruovaných budov a ploch, počtem absolventů seminářů apod. Tyto indikátory jsou
měřitelné např. kontrolou účetních dokladů, kontrolou evidence a kontrolou na místě realizace
projektu. Po realizaci projektů budou monitorovací kritéria ověřována prostřednictvím monitorovacích
zpráv a kontrolou ex -post.
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Tabulka 98 Monitorovací indikátory výsledku
Monitorovací indikátor výsledku
Číslo
82000
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
93508
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou

Výchozí stav
0
0

Cílový stav
30
10

Komunikační aktivity a propagace strategie v území MAS
Propagace strategie a ostatních činností MAS Česká Kanada provádí pracovníci kanceláře MAS.
Propagace se soustřeďuje především na:
o

vlastní činnost a poslání MAS a principu LEADER;

o

možnosti zapojení nových partnerů a subjektů do činností MAS;

o

seznámení veřejnosti s cíli a záměrem strategie;

o

informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředku z jednotlivých výzev
při realizaci strategie;

o

vyhlašování a uzavírání výzev;

o

poskytování informačních zdrojů potřebných pro úspěšné zpracování žádostí i realizaci
projektů;

o

seznámení s možností poradenství a pomoci při zpracování žádostí v rámci SCLLD i pro jiné
programy;

o

zveřejnění výsledků a dopadu strategie;

o

seznámení s partnerskými programy v rámci výměny zkušeností s jinými MAS v ČR i v zahraničí;

o

publicitou dotačních titulů a rozvojových politik ČR v EU.

Při propagaci jsou využívány především následující prostředky:


kompletní internetová prezentace na www.masck.cz s cílem zrychlit a zpřehlednit přístup ke
všem zveřejňovaným informacím;



regionální a místní tisk;



zpravodaj MAS Česká Kanada (2x ročně);



osobní setkávání a poradenství v rámci provozu kanceláře MAS a při jednání s partnery;



úřední desky a informační kanály obcí v regionu MAS Česká Kanada;



prezentace na akcích regionálního (zejména jednodenní akce), národního i mezinárodního
charakteru (veletrhy a výstavy);



prostřednictvím propagace v rámci realizace dalších projektů;



výroční zprávy.
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5. PŘÍLOHY
5.1 Časový harmonogram, finanční plán a indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
údaje jsou uvedeny v tis. Kč
Program rozvoje venkova (PRV) - operace 19.2.1.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5 000,00

6 000,00

3 500,00

0,00

2 823,60

0,00

0,00

0,00

1000,00

1 100,00

0,00

3 839,52

0,00

0,00

2.

Investice do zemědělských podniků - čl. 17, odst. 1 písm.
a)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - čl.
17, odst. 1 písm. b)

3.

Lesnická infrastruktura - čl. 17, odst. 1 písm. c)

0,00

630,00

0,00

424,88

199,92

0,00

0,00

4.

Zemědělská infrastruktura - čl. 17, odst. 1 písm. c)
Podpora nezemědělského podnikání - podle čl. 19, odst. 1
písm. b)

0,00

630,00

0,00

400,00

190,02

0,00

0,00

5 000,00

6 568,79

3 631,21

0,00

4 598,40

0,00

0,00

0,00

600,00

1000,00

874,80

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
500,00

600,00
0,00

0,00
930,78

884,88
930,78

0,00
0,00

0,00
0,00

1.

5.
6.
7.
8.

Spolupráce v lesnictví – čl. 26
Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce - čl. 35 odst.
2 písm. d)
PRV - Projekty spolupráce MAS - čl. 44 - operace 19.3.1.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
1.

Sociální začleňování a služby - SC 2.1.

2.

Bezpečná doprava - SC 1.2

3.

Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení - SC 2.4.

Operační program zaměstnanost (OPZ)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,0000

0,0000

2 000,00

0,00

854,28

0,00

0,00

6 436,40

0,0000

3 708,56

4 500,00

2 075,99

6 495,99

1 758,00

12 951,40

0,0000

4 281,48

5 682,70

7 459,37

4 100,58

9 052,65

2021

2022

2023

2017

2018

2019

2020

1.

Sociální služby a sociální začleňování

2 573,00

1 715,00

1 715,00

1 287,00

858,00

429,00

0,00

2.

Zaměstnanost

1 500,00

1 000,00

1 000,00

750,00

750,00

0,00

0,00

3.

Prorodinná opatření - A, B

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

0,00

0,00
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Finanční plán
Finanční plán vymezuje způsoby financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp.
podopatření) SCLLD v jednotlivých letech. Údaje jsou zpracovány pro každý rok samostatně a dále
souhrnně za celé období předpokládané realizace.

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)

Identifikace programu

Z toho vlastní zdroje
příjemce

z toho podpora
Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

10000,00

3750,00

1250,00

0,00

5000,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

11111,11

3750,00

1250,00

0,00

6111,11

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

6775,16

6436,40

0

338,76

0,00

0,00

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

1500,00

1275,00

155,00

17,50

52,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

13633,05

12951,40

0,00

681,65

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

1500,00

1275,00

145,00

20,00

60,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

2573,00

2187,05

265,95

30,00

90,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 1.1

1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

3.2.4/3
3.2.4/4

SP 1.2

SC 2.1

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

Pod-opatření SCLLD

Opatření SCLLD/číslo
Fiche

Specifický cíl SCLLD

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2017

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)
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Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

Nezpůso
bilé
výdaje
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e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2018

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SP 1.2

SC 2.1

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

1.1.1/1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

12000,00

4500,00

1500,00

0,00

6000,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

18767,97

4926,59

1642,20

0,00

12199,18

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

2000,00

750,00

250,00

0,00

1000,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

Identifikace programu

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

Nezpůso
bilé
výdaje

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

699,99

472,50

157,50

34,99

35,00

0,00

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

699,99

472,50

157,50

34,99

35,00

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

1200,00

450,00

150,00

300,00

300,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

1000,00

850,00

100,00

12,50

37,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

1000,00

850,00

90,00

15,00

45,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

1715,00

1457,75

177,25

20,00

60,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

555,56

375,00

125,00

0,00

55,56

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X

- 138 -

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2019

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

Nezpůsobilé výdaje

-

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

1.1.1/1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora
Specific
ký cíl
OP/ope
race
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

7000,00

2625,00

875,00

0,00

3500,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

14524,84

2723,41

907,80

0,00

10893,63

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

2200,00

825,00

275,00

0,00

1100,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

3903,75

3708,56

0,00

195,19

0,00

0,00

Program

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

Identifikace programu

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

2000,00

750,00

250,00

500,00

500,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

1333,33

450,00

150,00

0,00

733,33

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

1000,00

850,00

100,00

12,50

37,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

2105,26

2000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

4506,82

4281,48

0,00

225,34

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

1000,00

850,00

90,00

15,00

45,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

1715,00

1457,75

177,25

20,00

60,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SP 1.2

SC 2.1

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X
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1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SC 2.1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

4736,84

4500,00

0,00

236,84

0,00

0,00

472,09

318,66

106,22

23,61

23,60

0,00

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

SP 1.2

Identifikace programu

Nezpůsobilé výdaje

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2020

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

444,44

300,00

100,00

22,22

22,22

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

1749,60

656,10

218,70

437,40

437,40

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

750,00

637,50

62,50

12,50

37,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

5981,79

5682,70

0,00

299,09

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

1000,00

850,00

90,00

15,00

45,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

1287,00

1093,95

133,05

15,00

45,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

1034,20

698,08

232,70

0,00

103,42

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X

- 140 -

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SC 2.1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

5647,20

2117,70

705,90

0,00

2823,60

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

10218,66

3448,80

1149,60

0,00

5620,26

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

7679,04

2879,64

959,88

0,00

3839,52

0,00

IROP

4

9d

4.1

2185,25

2075,99

0,00

109,26

0,00

0,00

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

SP 1.2

Identifikace programu

Nezpůsobilé výdaje

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2021

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

222,13

149,94

49,98

11,10

11,11

0,00

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

211,13

142,52

47,50

10,55

10,56

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

2528,23

663,66

221,22

0,00

1643,35

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

750,00

637,50

62,50

12,50

37,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

899,24

854,28

0,00

44,96

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

7851,97

7459,37

0,00

392,60

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

500,00

425,00

55,00

5,00

15,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

858,00

729,30

88,70

10,00

30,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

1034,20

698,08

232,70

0,00

103,42

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X
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1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SC 2.1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

6837,88

6495,99

0,00

341,89

0,00

0,00

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

SP 1.2

Identifikace programu

Nezpůsobilé výdaje

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2022

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

4316,40

4100,58

0,00

215,82

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

429,00

364,65

44,35

5,00

15,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X
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1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SC 2.1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

1850,53

1758,00

0,00

92,53

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

SP 1.2

Identifikace programu

Nezpůsobilé výdaje

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD na rok 2023

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

3.2.4/3

3.2.4.2

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

2.3.3/01

-

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

IROP

4

9d

4.1

9529,11

9052,65

0,00

476,46

0,00

0,00

2.4.4/03

2.4.4.1

OPZ

2

3

2.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X

- 143 -

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

1.1.1/1

-

SP 3.2

3.2.2/1

3.2.2.1

SC 1.1

1.1.2/5

-

SP 3.2

3.2.1/5

3.2.1.1

SP 4.1

4.1.2/5

-

1.2.1/2

1.2.1.1

1.2.2/2

1.2.2.1

2.1.1/02

-

2.1.3/02

-

SC 2.1

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Specifický cíl
OP/operace
PRV

PRV

6

6B

19.2.1

34647,20

12992,70

4330,90

0,00

17323,60

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

54622,58

14848,80

4949,60

0,00

34824,18

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

11879,04

4454,64

1484,88

0,00

5939,52

0,00

IROP

4

9d

4.1

26289,41

24974,94

0,00

1314,47

0,00

0,00

Program

Investiční priorita OP
/prioritní oblast

SP 1.2

Identifikace programu

Nezpůsobilé výdaje

Pod-opatření SCLLD

SC 1.1

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD/číslo Fiche

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za celé období

Prioritn
í osa
OP/
Priorita
Unie

Celkové ZV

Příspěvek
Unie
(a)

Národní

Národní
veřejné
zdroje

Národní
veřejné
zdroje

soukromé
zdroje

(b)

©

(d)

3.2.4/3

3.2.4.2

PRV

6

6B

19.2.1

1394,21

941,10

313,70

69,70

69,71

0,00

3.2.4/4

3.2.4.1

PRV

6

6B

19.2.1

1355,56

915,02

305,00

67,76

67,78

0,00

3.2.3/6

-

PRV

6

6B

19.2.1

4949,60

1856,10

618,70

1237,40

1237,40

0,00

1.2.1/7

1.2.1.2

1.2.2/7

1.2.2.2

PRV

6

6B

19.2.1

3861,56

1113,66

371,22

0,00

2376,68

0,00

SC 3.2

3.2.1/7

3.2.1.2

SC 1.1

1.1.3/02

-

SC 1.3

1.3.4/02

-

OPZ

2

3

2.3

5000,00

4250,00

480,00

67,50

202,50

0,00

2.3.1/01

2.3.1.2

IROP

4

9d

4.1

3004,50

2854,28

0,00

150,22

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

45819,14

43528,18

0,00

2290,96

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

5000,00

4250,00

470,00

70,00

210,00

0,00

OPZ

2

3

2.3

8577,00

7290,45

886,55

100,00

300,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

2623,96

1771,16

590,40

0,00

262,40

0,00

SC 3.2

SP 1.2

SC 2.3

SC 2.4

2.3.3/01

-

2.3.4/01

2.3.4.2

2.4.1/03

-

2.4.2/03

-

2.4.4/03

2.4.4.1

2.4.4/03
SC 2.3
SC 5.1
SC 5.2

2.4.4.2
2.4.4.3

2.3.1/01

2.3.1.1

2.3.4/01

2.3.4.1

5.1.1/8
5.2.1/8

X
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Financování SCLLD podle specifických cílů
f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2017
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

PR IROP

4

PR ZAM

2

Programový
rámec

PR PRV

z toho podpora
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

9d

4.1

20408,21

3

2.3.1

5573,00

6

6B

19.2.1

6

6B

19.3.1

z toho vlastní zdroje
Národní
soukromé
zdroje
(d)

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

19387,80

0,00

1020,41

0,00

0,00

4737,05

565,95

67,50

202,50

0,00

21111,11

7500,00

2500,00

0,00

11111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2018
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

z toho vlastní zdroje

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

Národní
soukromé
zdroje
(d)

PR IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR ZAM

2

3

2.3.1

3715,00

3157,75

367,25

47,50

142,50

0,00

6

6B

19.2.1

35367,95

11571,59

3857,20

369,98

19569,18

0,00

6

6B

19.3.1

555,56

375,00

125,00

0,00

55,56

0,00

Programový
rámec

PR PRV

f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2019
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

PR IROP

4

9d

4.1

PR ZAM

2

3

6

6B

Programový
rámec

PR PRV

6

6B

z toho vlastní zdroje

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

Národní
soukromé
zdroje
(d)

10515,83

9990,04

0,00

525,79

0,00

0,00

2.3.1

3715,00

3157,75

367,25

47,50

142,50

0,00

19.2.1

27058,17

7373,41

2457,80

500,00

16726,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.3.1
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f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2020
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

PR IROP

4

9d

PR ZAM

2
6
6

6B

Programový
rámec

PR PRV

z toho vlastní zdroje

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

Národní
soukromé
zdroje
(d)

4.1

10718,63

10182,70

0,00

535,93

0,00

0,00

3

2.3.1

3037,00

2581,45

285,55

42,50

127,50

0,00

6B

19.2.1

2666,13

1274,76

424,92

483,23

483,22

0,00

19.3.1

1034,20

698,08

232,70

0,00

103,42

0,00

f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2021
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

PR IROP

4

PR ZAM

2

Programový
rámec

PR PRV

z toho podpora
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

9d

4.1

10936,46

3

2.3.1

2108,00

6

6B

19.2.1

6

6B

19.3.1

z toho vlastní zdroje
Národní
soukromé
zdroje
(d)

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

10389,64

0,00

546,82

0,00

0,00

1791,80

206,20

27,50

82,50

0,00

26506,39

9402,26

3134,08

21,65

13948,40

0,00

1034,20

698,08

232,70

0,00

103,42

0,00

f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2022
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

z toho vlastní zdroje

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

Národní
soukromé
zdroje
(d)

PR IROP

4

9d

4.1

11154,28

10596,57

0,00

557,71

0,00

0,00

PR ZAM

2

3

2.3.1

429,00

364,65

44,35

5,00

15,00

0,00

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programový
rámec

PR PRV
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f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za rok 2023
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
z toho podpora

z toho vlastní zdroje

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)

Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

Národní
soukromé
zdroje
(d)

PR IROP

4

9d

4.1

11379,64

10810,65

0,00

568,99

0,00

0,00

PR ZAM

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programový
rámec

PR PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) za celé období
Plán financování (způsobilé výdaje v tisících Kč)
Prioritní
osa OP
/Priorit
a Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

PR IROP

4

PR ZAM

2

Programový
rámec

PR PRV

z toho podpora
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje

Příspěvek
Unie
(a)

9d

4.1

75113,05

3

2.3.1

18577,00

6

6B

19.2.1

6

6B

19.3.1

z toho vlastní zdroje
Národní
soukromé
zdroje
(d)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
©

71357,40

0,00

3755,65

0,00

0,00

15790,45

1836,55

237,50

712,50

0,00

112709,75

37122,02

12374,00

1374,86

61838,87

0,00

2623,96

1771,16

590,40

0,00

262,40

0,00

Financování podle programů a ESI fondů

h) Financování podle programů a ESI fondů (podpora v tisících Kč) za celé období
Fond

EFRR

Program

Příspěvek Unie
(tis. Kč)

Národní
spolufinancování
(tis. Kč)

Podpora (tis. Kč)

IROP

71357,40

0,00

71357,40

OP ŽP

0,00

0,00

0,00

Celkem EFRR

71357,40

0,00

71357,40

OP Z

15790,45

1836,55

17627,00

Celkem ESF

15790,45

1836,55

17627,00

PRV

38893,18

12964,40

51857,58

Celkem EZFRV

38893,18

12964,40

51857,58

Celkem

126041,03

14800,64

140841,98

ESF

EZFRV

Celkem

Nezpůso
bilé
výdaje
(v tis. Kč)
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Specifický cíl SCLLD

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
Identifikace indikátorů

IDENTIFIKACE programu
Opatře
ní
SCLLD/
číslo
FICHE

FICHE1

Progra
m

Prioritn
í osa
OP/Prio
rita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
operace
PRV

Kód
NČI2014+

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

Měrná
jednotk
a

Typ
indikátoru

Výcho
zí
hodno
ta

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.201
8 (je-li
ŘO
vyžadová
no)

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

PRV

9

6

19.2.1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
projektů (LEADER)

počet

výsledek

0

1.1.2016

4

31.12.2023

0

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

počet

výstup

0

1. 1.2016

12

31.12.2023

3

PRV

9

6

19.2.1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
projektů (LEADER)

počet

výsledek

0

1. 1.2016

5

31.12.2023

1

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

počet

výstup

0

1. 1.2016

4

31.12.2023

1

PRV

9

6

19.2.1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
projektů (LEADER)

počet

výsledek

0

1. 1.2016

0

31.12.2023

0

PRV

9

6

19.2.1

93102

Počet vytvořených kooperačních
činností

počet

výstup

0

1. 1.2016

2

31.12.2023

0

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

počet

výstup

0

1. 1.2016

4

31.12.2023

0

PRV

9

6

19.2.1

1.1

počet

výstup

0

1. 1.2016

10

31.12.2023

4

1.1.1
3.2
3.2.2

FICHE5
1.1
1.1.2
3.2
3.2.1
3.2.1.1
4.1
4.1.2
FICHE2
1.2.1
1.2

1.2.1.1

1.2.2
1.2.2.1
FICHE7

1.2.1
1.2

1.2.1.2

3.2
1.2.2
1.2.2.2

Závazný indikátor výsledku není
stanoven

výsledek
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Odůvodnění, jakým způsobem byly
hodnoty stanoveny

Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
Na základě kvalifikovaného odhadu,
kdy má MAS vytvořit 9 pracovních míst
za celé období realizace SCLLD, bylo
odhadnuto vytvoření 4 pracovní místa.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
Na základě kvalifikovaného odhadu,
kdy má MAS vytvořit 9 pracovních míst
za celé období realizace SCLLD, bylo
odhadnuto vytvoření 5 pracovních míst.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
V tomto opatření nebudou vytvořena
žádná pracovní místa, a to proto, že 9
pracovních míst, které má MAS vytvořit
bude vytvořeno ve Fichi č. 1 a Fichi č.
5.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
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3.2.1
3.2.1.2

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

PRV

9

6

192.1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
projektů (LEADER)

počet

výsledek

0

1.1.2016

0

31.12.2023

0

PRV

9

6

192.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

počet

výstup

0

1.1.2016

3

31.12.2023

1

PRV

9

6

19.2.1

94302

Celková délka lesních cest

km

výsledek

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

FICHE4

PRV

9

6

19.2.1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

počet

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

3.2.4.
3.2.4.2

PRV

9

6

19.2.1

FICHE6

3.2.3

počet

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

3.2
FICHE3
3.2.4
3.2.4.1

FICHE8

PRV

9

6

19.3.1

Závazný indikátor výsledku není
stanoven

92501

Celkové veřejné výdaje (0.1)

EUR

výstup

0

1.1.2016

87310

31.12.2023

0

5.1
5.1.1
5.1.3

2.1

Opatře
ní 02
Bezpeč
ná
doprav
a

2.1.1

Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
Zaměření podporovaných aktivit v
opatření CLLD Spolupráce v lesnictví
vede ke zvýšení konkurenceschopnosti
podniku, ale ne ke vzniku pracovního
místa, proto očekáváme výši indikátoru
0.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství a také konzultací
projektových záměrů.
Indikátor byl stanoven na základě
kvalifikovaného odhadu z území MAS.
Indikátor byl stanoven na základě
konzultací s obcemi a na základě
dotazníkové šetření.

Na základě předběžné alokace PRV
pro
projekty spolupráce (19.3.1)
počítáme pro MAS Česká Kanada s
prostředky ve výši 2361560,- Kč
(přepočet na Eura - 87310,00).

Závazný indikátor výsledku není
stanoven

IROP

4

9d

4.1

75001

Počet realizací vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

IROP

4

9d

4.1

76100

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

počet

výstup

0

1. 1.2016

2

31.12.2023

NS

km

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

NS
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Cílová hodnota výstupu byla stanovena
ve výši 2 realizace. Na území MAS
budou vybudovány 2 km chodníků
podél silnic II. a III. tříd pro zvýšení
bezpečnosti (1 x realizace = 1 km
chodníků), cena byla zjištěna na
základě vlastního šetření. Orientační
průměrné
náklady
na
jednotku
indikátoru byly stanoveny ve výši 2 mil.
Kč/realizace (tj. 4 mil. Kč/2 realizace)
Cílová hodnota výstupu byla stanovena
ve výši 2 km nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras. Tato hodnota
byla stanovena na základě analýzy
plánovaných potřeb území MAS.
Orientační průměrné náklady na
jednotku indikátoru byly stanoveny ve
výši 0,4 mil Kč/km v rámci nově
vybudované cyklotrasy a 5,5 mil Kč/km
v rámci nově vybudované cyklostezky.
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IROP

4

9d

4.1

76310

Podíl cyklistiky na přepravních
výkonech

%

výsledek

7

31.12.2011

10

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

75201

Počet nových nebo
rekonstruovaných přístupních
terminálů veřejné dopravy

terminály

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

IROP

4

9d

4.1

74001

Počet vytvořených parkovacích míst

počet

výstup

0

1.1.2016

20

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní
kola

Parkova
cí místa

výstup

0

1.1.2016

10

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní
dopravě

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

NS

Opatře
ní 01

2.3

Sociáln
í
začleňo
vání a
služby

IROP

4

9d

4.1

55401

Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci

2.3.1
2.3.1.2

IROP

4

9d

4.1

55402

Počet poskytovaných druhů
sociálních služeb

počet

výstup

0

1. 1.2016

2

31.12.2023

NS

služby

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0
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MAS převzala hodnoty z Programového
dokumentu IROP
Na základě potřeb nositele a dle sběru
projektových záměrů byla cílová
hodnota indikátoru stanovena na 2
terminály. Průměrná cena za 1 terminál
je ŘO stanovena na 10 mil. Kč/terminál.
Částku 5 mil. Kč/ 1 terminál stanovila
MAS na základě vlastního průzkumu
trhu.
Z důvodu
příprav
projektové
dokumentace a plánovaného zahájení
výběrových řízení v průběhu roku 2018
byl milník k 31.12.2018 stanoven
v nulové hodnotě.
Na základě potřeb nositele projektu, dle
analýzy a ankety byla cílová hodnota
indikátoru stanovena 20 parkovacích
míst. Cena za jedno parkovací místo
byla zjištěna na základě porovnání cen
v realizovaných a tematicky a rozsahem
totožných projektech. Zjištěná cena za
1 parkovací místo 65 000,- Kč.
Na základě potřeb nositele projektu, dle
analýzy a ankety byla cílová hodnota
indikátoru stanovena 10 parkovacích
míst pro jízdní kola. Cena za jedno
parkovací místo byla zjištěna na
základě porovnání cen v realizovaných
a tematicky a rozsahem totožných
projektech. Zjištěná cena za 1
parkovací místo na jízdní kolo 5 000,Kč.
MAS převzala hodnoty z Programového
dokumentu IROP
Cílová hodnota indikátoru vychází
z analýzy plánovaných potřeb MAS,
které probíhalo v rámci obcí regionu.
Z této analýzy vyplývá, že průměrná
cena rekonstrukce jednoho zázemí
včetně vybavení v místě obvyklá
s okamžitou kapacitou 15 osob činí 750
tis. Kč. Jedná se o prostory nebo
vybavení prostor, která jsou nezbytná
pro realizaci služeb či aktivit.
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství, konzultací projektových
záměrů a zahrnuje pouze služby
vyjmenované v zákoně o sociálních
službách č. 108/2006 Sb.
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IROP

4

9d

4.1

67510

Kapacita služeb a sociální práce

klienti

výsledek

0

1.1.2016

10

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

55301

Počet podpořených bytů pro
sociální bydlení

počet

výstup

0

1. 1.2016

6

31.12.2023

0

IROP

4

9d

4.1

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

lůžka

výsledek

451

1.1.2016

460

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

55320

Průměrný počet osob využívajících
sociální bydlení

Osoby
/rok

výsledek

0

31.12.2014

6,3

31.12.2023

NS

IROP

4

9d

4.1

50000

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

počet

výstup

0

1. 1.2016

21

31.12.2023

5

IROP

4

9d

4.1

50001

Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

1.1.2016

565

31.12.2023

NS

Sociáln
í
začleňo
vání a
služby

2.3.3

Opatře
ní 03

2.4

Infrastr
uktura
pro
vzděláv
ání a
celoživ
otní
učení

2.4.1
2.4.2
2.4.4
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Cílová hodnota je stanovena na celkem
10 klientů. Tato hodnota vychází
z průzkumu území MAS, kdy budou
podpořena 2 zázemí s kapacitou 5
klientů (2 x 5 klientů).
Stanovená výše výstupových indikátorů
je stanovena na základě individuálních
rozhovorů s obcemi, členy místního
partnerství
a
také
konzultací
projektových záměrů. Cena byla
stanovena ve výši 500 tis. Kč/ks
v podobě jedné bytové jednotky na
základě porovnání cen v realizovaných
a tematicky a rozsahem totožných
projektů.
Z důvodu časového harmonogramu
v opatření od roku 2019 byl milník k 31.
12. 2018 stanoven v nulové hodnotě.
Stanovená výše vychází z plánovaného
počtu zřízení 6 sociálních bytů, přičemž
se předpokládá, že 3 byty budou mít po
2 lůžkách, a 3 byty budou mít po 1
lůžku. Nárůst kapacity bude tedy o 9
lůžek.
Cílová hodnota indikátoru je stanovena
na 6,3 osob/rok. Při stanovení
vycházíme z navýšení kapacity o 9
lůžek a převzaté hodnoty MPSV ČR,
která uvádí, že průměrná obsazenost
lůžek v sociálních bytech vychází na
70% (tj. 0,7 osoby/lůžko)
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě analýzy plánovaných potřeb
území MAS – na základě absorpční
kapacity v území. Milník k datu 31. 12.
2018 je 5 podpořených vzdělávacích
zařízení a byla stanovena na základě
připravenosti projektů. Průměrná cena
indikátoru byla stanovena na cca 2,1
mil. Kč a vychází z průzkumu
investičních záměru škol a školských
zařízení v regionu MAS.
Předpokládaný rozpad indikátoru dle
požadovaných aktivit: 17 x ZŠ, 3 x
zájmové a neformální vzdělávání a 1x
celoživotní vzdělávání.
MAS předpokládá podpořit 17 x ZŠ a 3
x zařízení pro neformální a zájmové
vzdělávání a 1x celoživotní vzdělávání.
Průměrná hodnota byla stanovena na
30 žáků na jednu třídu ZŠ a 15 dětí pro
zařízení na neformální a zájmové
vzdělávání a 10 osob pro celoživotní
vzdělávání.
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IROP

4

9d

4.1

50030

Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací systém

OPZ

2

3

2.3.1

60000

Celkový počet účastníků

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5,0

31.12.2023

NS

osoby

výstup

0

1.1.2016

37

31.12.2023

0

Opatře
ní 02

1.1

Zaměst
nanost

1.1.3
1.3

1.3.4
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Kapacita bude činit 565 žáků a 10 osob
v celoživotním vzdělávání.
Hodnota indikátoru je stanovena jako
počet uživatelů, kteří mohou využít
nově vybudovaná nebo inovovaná
vzdělávací zařízení nebo zařízení pro
volnočasové a neformální vzdělávání,
což představuje nové nebo renovované
budovy
nebo
nové
vybavení
realizované v rámci projektu.
"Uživatelé" jsou vzdělávané osoby (děti,
žáci), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní
lidé, kteří mohou tyto budovy také
využívat.
Indikátor měří nominální kapacitu
(počet možných uživatelů, který je
obyčejně vyšší nebo rovný počtu
skutečných uživatelů).
Jedná
se
o
maximální
počet
podpořených uživatelů (tj. dětí, žáků) v
jednom okamžiku.
a) např. bezbariérovost v rámci celé
základní školy = maximální počet
(kapacita) žáků celé školy (potažmo
dotčené budovy)
b) např. rekonstrukce (bezbariérovost)
jedné učebny = maximální okamžitá
kapacita dané učebny (tj. v případě, že
jedna učebna je dimenzována pro 30
žáků, bude vykazována cílová hodnota
ve výši 30.)
c) např. v případě, že je počítač
standardně určen pro jednoho uživatele
a v rámci projektu bude pořízeno např.
10 počítačů do jedné učebny IT, tak se
kapacita 10 počítačů.
MAS převzala hodnoty z Programového
dokumentu IROP
MAS stanovila hodnotu indikátoru na
základě vlastního šetření potřeb ve
svém území, konzultacemi se starosty a
na základě konzultací s ÚP.
MAS
počítá
s podporou
zaměstnavatelů, kteří vytvoří nové
pracovní místo a zaměstnají osoby
z cílových skupin (2 nová pracovní
místa na 2 x 3 roky) s celkovými
uznatelnými náklady 2.160.000,- Kč
(což
je
2
osoby
x
15.000,Kč/měsíc*12*6 let).
MAS počítá s podporou flexibilních
forem zaměstnávání:
– na zkrácený úvazek – 6 hodin/den.
Celkové způsobilé výdaje činí 1.620 tis.
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OPZ

2

2.3

2.3.1

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří
podporují flexibilní formy práce

podniky

výstup

0

1.1.2016

3

31.12.2023

0

OPZ

2

2.3

2.3.1

50130

Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce

osoby

výsledek

0

1.1.2016

8

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

63100

účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti

osoby

výsledek

0

1.1.2016

25

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

62700

účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

62900

účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

62800

OPZ

2

3

2.3.1

63200

OPZ

2

3

2.3.1

60000

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
Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ
Celkový počet účastníků

Kč (2 pracovníci na 6 hodin/den po
dobu 2 x 3 roky – 11.250 Kč/1
místo*12*2*6 let=1.620 tis. Kč).
– práce na dálku – Budou podpořeny 4
pracovní místa „na dálku“ po 4
hodinách denně za 7.500,- Kč/měsíc po
dobu 3 let (4*7500,- Kč12*3roky =
celkové uznatelné výdaje 1.080 tis. Kč.
MAS
počítá
s podporou
akreditovaných
rekvalifikací
(dle
potřeb budoucího zaměstnavatele) – 5
rekvalifikačních kurzů á 20 tis. Kč/kurz
s účastí cca 5 klientů. Celkové
uznatelné výdaje na 5 kurzů činí 100
tis. Kč.
MAS podpoří zaměstnavatele, který
nabízí některou z forem práce, např. na
zkrácený pracovní úvazek s plnou
přítomností na pracovišti nebo práci na
dálku. Jedná se o podporu pro tři
zaměstnavatele x 3 roky.
MAS podpoří osoby pracující na
zkrácený
pracovní
úvazek
(4
osoby*3*2) a na práci na dálku (4
osoby*3 roky na 4 hod./den).
Původně nezaměstnaný nebo neaktivní
účastník ve věku nad 54 let, který po
ukončení účasti
v projektu
bude
zaměstnán u obce na nové pracovní
místo – 1 osoba*3 roky *2)
MAS
počítá
s podporou
5
akreditovaných kurzů po 5 účastnících,
tj. 25 účastníků.
Původně nezaměstnaný nebo neaktivní
účastník, který po ukončení účasti
v projektu bude zaměstnán nebo
OSVČ.
Původně nezaměstnaný nebo neaktivní
účastník, který po ukončení účasti
v projektu bude zaměstnán nebo OSVČ

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota vyjadřuje počet účastníků,
kteří při vstupu do projektu jsou
identifikováni jako znevýhodnění a
zároveň po ukončení účasti v projektu
znovu začnou hledat zaměstnání

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Původně nezaměstnaný nebo neaktivní
účastník, který po ukončení účasti
v projektu bude zaměstnán nebo OSVČ

osoby

výstup

0

1.1.2016

630

31.12.2023

0

MAS na základě stanovené alokace a
znalostí průměrných výdělků sociálních
pracovníků v území (30.820 Kč
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ní 01

2.3

superhrubá mzda/měsíc) předpokládá,
že bude moci podpořit 6 sociálních
pracovníků na 3 roky).
Mas předpokládá, že 5 soc. pracovníci
budou
poskytovat
služby
pro
REZIDENT 2000 a jeden pro Pocestný
mlýn. Celkem 6 sociálních pracovníků.
Rezident 2000:
a)
Nová sociální služba - jeden soc.
pracovník obslouží zhruba 50 lidí
(klientů) za 1 rok po dobu 3 let
(50*3 roky = 150 klientů/1 soc.
prac.).
b)
Odborné sociální poradenství –
jeden soc. pracovník obslouží
zhruba 50 lidí (klientů) za 1 rok po
dobu 3 let (50*3 roky = 150
klientů/1 soc. prac.).
c)
Sociální rehabilitace – jeden soc.
pracovník obslouží zhruba 30 lidí
(klientů) za 1 rok po dobu 3 let
(30*3 roky = 90 klientů/1 soc.
pracovník).
d)
Odlehčovací služby - rehabilitace
– jeden soc. pracovník obslouží
zhruba 30 lidí (klientů) za 1 rok po
dobu 3 let (30*3 roky = 90
klientů/1 soc. pracovník).
e)
Aktivity zaměřené na podporu
pečujících osob a neformální
péče - rehabilitace – jeden soc.
pracovník obslouží zhruba 20 lidí
(klientů) za 1 rok po dobu 3 let
(20*3 roky = 60 klientů/1 soc.
pracovník).
Pocestný mlýn – jeden pracovník
obslouží zhruba 30 účastníků ročně po
dobu 3 let, tj. 90 klientů za 3 roky/1 soc.
pracovník (s využitelností služeb 10
klientů/ročně).

Sociáln
í služby
a
sociáln
í
začleňo
vání

2.3.1
2.3.1.1

2.3.4
2.3.4.1

OPZ

OPZ

2

2

3

3

2.3.1

2.3.1

67315

67001

Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba
naplnila svůj účel

Kapacita podpořených služeb

osoby

místa
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výsledek

výstup

0

0

1.1.2016

1.1.2016

30

41

31.12.2023

31.12.2023

0

Jedná se o odhad NNO.

0

MAS plánuje podpořit 6 úvazků
sociálních pracovníků na 3 roky
(superhrubá měsíční mzda jednoho
pracovníka je 30.820,- Kč, tj. 6.657.120
Kč). Mas předpokládá, že 5 soc.
pracovníků bude poskytovat služby pro
REZIDENT 2000 a jeden soc.
pracovník pro Pocestný mlýn.
Cílová hodnota indikátoru je stanovena
s ohledem na výši alokace na opatření

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

OPZ

2

3

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

2.3.1

67010

Využívání podpořených služeb

Počet projektů, které zcela nebo
zčásti provádějí sociální partneři
nebo nevládní organizace

OPZ

2

3

2.3.1

62000

OPZ

2

3

2.3.1

67401

OPZ

2

3

2.3.1

67310

OPZ

2

3

2.3.1

62200

OPZ

2

3

2.3.1

62600

OPZ

2

3

2.3.1

62700

OPZ

2

3

2.3.1

62800

OPZ

2

3

2.3.1

62900

Nové nebo inovované sociální
služby týkající se bydlení
Bývalí účastníci projektu, u nichž
intervence formou sociální práce
splnila svůj účel
Počet projektů zaměřených na
orgány veřejné správy a veřejné
služby na celostátní, regionální a
místní úrovni
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
zaměstnáni, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po

osoby

výsledek

1.1.2016

30

31.12.2023

0

na hodnotu 41 (okamžitá kapacita) se 6
úvazky.
Okamžitá kapacita Pocestný mlýn je 15
klientů, kapacita Rezident 2000 je 21 a
kapacita Nízkoprahového zařízení je 5.
Indikátor uvádí počet osob, které využijí
službu během trvání projektu (trvá 3
roky) a jsou uvedeni jako anonymní
klienti.
Služba
bude
poskytnuta
fyzickým osobám v nepříznivé sociální
či zdravotní situaci. Hodnota indikátoru
vychází z vlastního šetření a zjišťování
u poskytovatelů sociálních služeb, kteří
poskytli
informace
o
současné
poptávce.
Vychází se z celkového počtu osob,
které může pracovník podpořit v rámci
jeho úvazku.
Pocestný mlýn - 5 osob
Rezident 2000 - 0 osob
Nízkoprahové zařízení - 25 anonymní
klienti.
2 NNO s kratší dobou realizace - 0
osob

projekty

výstup

0

1.1.2016

5

31.12.2023

0

Realizátory budou především NNO.
Předpokládáme, že budou realizovány
dva tříleté projekty a tři projekty
s kratší dobou realizace.

služby

výstup

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

osoby

výsledek

0

1.1.2016

40

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

projekty

výstup

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

osoby

výsledek

0

1.1.2016

6

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

osoby

výsledek

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

osoby

výsledek

0

1.1.2016

4

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území
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ukončení své účasti, včetně OSVČ

OPZ

2

3

2.3.1

50001

Kapacita podpořených zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

1.1.2016

40

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

1.1.2016

116

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

50120

Počet osob využívající zařízení péče o
děti do 3 let

osoby

výsledek

0

1.1.2016

5

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

50100

Počet podpořených zařízení péče o děti
nebo vzdělávací zařízení

zařízení

výstup

0

1.1.2016

2

31.12.2023

0

OPZ

2

3

2.3.1

50110

Počet osob využívajících zařízení péče o
děti předškolního věku

osoby

výsledek

0

1.1.2016

28

31.12.2023

0

Opatře
ní 03

2.4

Prorodi
nná
opatřen
í

2.4.4.
2.4.4.2
2.4.4.3
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Stanovení hodnot indikátoru vychází
z konzultací s potencionálními žadateli,
ze zásobníku projektů a na základě
kvalifikovaného odhadu s ohledem na
výši způsobilých výdajů – 5.000 tis. Kč.
MAS předpokládá, že kapacita nebude
zcela využita, resp. všechny osoby
nebudou započteny z důvodu žádné
vazby na pracovní trh, vícenásobného
využití aktivity v rámci jednoho projektu,
případně nedoložení této vazby či
monitorovacího listu osoby.
Kapacitou by mohlo být podpořeno 10
osob v jednu danou chvíli. Konkrétně:
na projekty příměstské tábory je odhad
způsobilých výdajů 3.000 tis Kč na
kapacitu 10 osob (což je při průměrných
nákladech
cca
525.000
Kč/osoba/projekt),
v projektech
na
dětské skupiny je odhad výše způs.
výdajů 1.000 tis. Kč na 10 osob
(průměrné
náklady
cca
66.666
Kč/osoba/projekt) a na školní kluby je
částka 1.000 tis. Kč na 10 osob a
průběrné náklady na projekt činí
81.000 Kč/osoba.
MAS plánuje podpořit aktivity spojené s
činností příměstských táborů, které se
již na území MAS osvědčily, v tomto
opatření budou podpořeny pečující
osoby/účastníci z cílových skupin.
Náklady na 1 dítě se předpokládají ve
výši 13 000 Kč
Příměstské tábory (projekt=3 roky):
1.
Projekt – 6 týdnů (1 týden 10
osob, pak další týdny po 2
osobách – celkem 20 osob za
rok/projekt=60)
2.
Projekt – dětské skupiny – 14
osob/projekt*2=28 osob
Klub – 14 osob/projekt=28 osob
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území,
uživatelé - rodiče z území MAS májí
zájem využít zařízení pečující o děti do
3 let věku a díky tomu mohou jít do
práce.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území, uživatelé
- rodiče z území MAS májí zájem využít
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zařízení pečující o děti předškolního věku a
díky tomu mohou jít do práce.
OPZ

2

3

2.3.1

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formu práce.

podnik

výstup

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území.

OPZ

2

3

2.3.1

50130

Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území.

OPZ

2

3

2.3.1

62600

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

OPZ

2

3

2.3.1

62700

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

OPZ

2

3

2.3.1

62800

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

OPZ

2

3

2.3.1

62900

osoby

výsledek

0

1.1.2016

1

31.12.2023

0

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území

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
zaměstnáni, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
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Příloha 5.2 Mapa za NUTS 3, NUTS 2 a seznam obcí zájmového území MAS Česká Kanada, o.p.s.
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Mapa za NUTS 2
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Seznam obcí MAS Česká Kanada, o.p.s.
Území MAS Česká Kanada zahrnuje 49 obcí a 5 měst s celkovým počtem 53327 obyvatel (1. 1. 2016) na
rozloze 954,61 km2. Toto území zasahuje do správního obvodu pěti pověřených obecních úřadů měst
Jindřichův Hradec, Dačice, Nová Bystřice, Soběslav a Tábor. Obce okresu Tábor jsou vyznačeny
kurzívou.
Seznam obcí MAS Česká Kanada, o.p.s.
Bednáreček
Blažejov
Bořetín
Březina
Budeč
Budislav
Cizkrajov
Červený Hrádek
Český Rudolec
Člunek
Dačice
Deštná
Dobrohošť
Drunče
Heřmaneč
Horní Meziříčko
Horní Němčice
Horní Radouň

Horní Skrýchov
Horní Slatina
Hospříz
Hříšice
Chotěmice
Jarošov nad Nežárkou
Jilem
Jindřichův Hradec
Kamenný Malíkov
Kostelní Radouň
Kostelní Vydří
Kunžak
Lodhéřov
Mezná
Nová Bystřice
Nová Olešná
Okrouhlá Radouň
Peč
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Pluhův Žďár
Popelín
Psárov
Rodvínov
Roseč
Rosička
Sedlečko u Soběslavě
Staré Hobzí
Staré Město pod Landštejnem
Strmilov
Střížovice
Studená
Světce
Tučapy
Velký Ratmírov
Vícemil
Volfířov
Žďár
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5.3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
V regionu MAS Česká Kanada o.p.s. probíhala setkání od února 2013. Setkání se zúčastnili zástupci obcí
a místní aktéři. Setkání byla naplánována v jednotlivých obcích, aby byla zajištěna dobrá dostupnost a
aby bylo možné odlišit specifika jednotlivých částí území MAS Česká Kanada o.p.s.
Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost, a to pomocí dotazníků a při komunitních
projednáváních. Podněty z jednotlivých setkání byly zpracovány MAS Česká Kanada o.p.s. a staly se
podkladem pro zpracování SCCLD. Veškeré dokumenty jsou umístěny i na webové stránce MAS na
odkaze: http://www.masck.cz/dokumenty-ke-stazeni/category/11-jednani-v-obcich.html.
Přehled jednání v rámci komunitního projednávání strategie podle účasti zástupců zájmových skupin
ukazují následující tabulky.
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Místo jednání

Datum

Horní Skrýchov
Heřmaneč
Kostelní Vydří
Cizkrajov
Nová Bystřice
Rosička
Budeč
Člunek

5. 4. 2013
24. 4. 2013
26. 4. 2013
6. 5. 2013
21. 5. 2013
23. 5. 2013
27. 5. 2013
3. 6. 2013

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Zemědělci
Místo jednání

Datum
27. 2. 2013
29. 3. 2013
30. 3. 2013
31. 3. 2013
4. 4. 2013
21. 4. 2013
10. 5. 2013
15. 5. 2013

Světce
Roseč
Velký Ratmírov
Kostelní Radouň
Rodvínov
Horní Němčice
Hříšice
Horní Slatina

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Dodavatelé a zpracovatelé
Místo jednání

Datum
12. 4. 2013
15. 4. 2013
16. 4. 2013
17. 4. 2013
19. 4. 2013
7. 5. 2013
13. 5. 2013

Kamenný Malíkov
Střížovice
Nová Olešná
Studená
Bořetín
Staré Hobzí
Červený Hrádek

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Pro volný čas
Místo jednání
Staré Město pod Landštejnem

Datum
22. 5. 2013
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Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Zemědělci, Dodavatelé a zpracovatelé
Místo jednání

Datum
22. 2. 2013
25. 2. 2013
26. 2. 2013
26. 3. 2013
2. 4. 2013
7. 4. 2013
8. 4. 2013
20. 4. 2013
29. 4. 2013
9. 5. 2013

Lodhéřov
Březina
Deštná
Vícemil
Popelín
Hospříz
Bednáreček
Horní Meziříčko
Kunžak
Dobrohošť

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Pro vzdělávání, Dodavatelé a zpracovatelé
Místo jednání

Datum
9. 4. 2013

Blažejov

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Zemědělci, Dodavatelé a zpracovatelé, Pro volný čas
Místo jednání

Datum
28. 3. 2013
18. 4. 2013
25. 4. 2013
2. 5. 2013
4. 5. 2013
12. 6. 2013

Okrouhlá Radouň
Strmilov
Volfířov
Český Rudolec
Horní Radouň
Jilem

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Zemědělci, Dodavatelé a zpracovatelé, Pro vzdělávání, Pro
volný čas
Místo jednání

Datum
11. 4. 2013
3. 4. 2013
23. 4. 2013
14. 5. 2013

Jarošov nad Nežárkou
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Dačice

Komunitní projednávání s facilitací:
Místo jednání

Datum
24. 6. 2013
15. 8. 2013
26. 9. 2013

Jindřichův Hradec
Studená
Dačice

Veřejná projednávání SCLLD
Místo jednání

Datum
12. 8. 2014
14. 8. 2014

Jindřichův Hradec
Dačice

Zájmové skupiny: Pro veřejný rozvoj, Dodavatelé a zpracovatelé, Pro vzdělávání, Pro duchovní rozvoj
Místo jednání

Datum
16. 7. 2015

Jindřichův Hradec
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Další setkávání proběhla v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“
Místo jednání

Datum
27. 1. 2015
21. 4. 2015
17. 6. 2015

Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec

Komunitní projednávání na území spolku Soběslavská pahorkatina z.s.
Místo jednání

Datum
26. 3. 2015
14. 7. 2015

Sedlečko u Soběslavě
Sedlečko u Soběslavě

MAS Česká Kanada připravila dotazníky pro aktéry v území. Jednalo se o dva typy: jeden pro obce,
NNO, podnikatele, církevní organizace, zájmová sdružení, a druhý pro občany. Dotazníky bylo možné
stáhnout na stránkách www.masck.cz a byly rovněž distribuovány pomocí starostů partnerských obcí a
ostatních regionálních partnerů.
Vyplněné dotazníky bylo možné odeslat mailem, poslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře MAS
Česká Kanada o.p.s. Někteří aktéři odevzdali vyplněné dotazníky již na komunitních jednáních v obcích.
Vyplněné dotazníky posloužily jako jeden z podkladů pro vypracování Integrované strategie rozvoje
území MAS Česká Kanada na období 2014-2020. Jeho vyplnění bylo dobrovolné.
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Vazby mezi definovanými zájmovými skupinami a klíčovými oblastmi strategie

Počet zájmových skupin byl v přípravné fázi zpracování strategie stanoven na 5. V průběhu přípravného
období podalo žádost o přijetí do MAS Česká Kanada 15 farností z území. Takto velké množství farností
bylo zařazeno do vlastní zájmové skupiny „Pro duchovní rozvoj“.
Při komunitním jednání se zástupci zájmové skupiny „Pro duchovní rozvoj“ dotazovali na možnosti
podpory svých investičních záměrů. Nejčastěji se jednalo o opravy církevního majetku, jako jsou farní
budovy, kostely, opravy hřbitovních zdí, nové chodníky a cestičky po hřbitovech. Dále pak opravy
kapliček, božích muk, opravy interiérů kostelů, pořízení laviček.
Tato cílová skupina má zájem vybudovat sociální byty v prostorách nevyužívaných farních budov.
Jednalo by se o byty pro osoby, které se ocitly v nouzi. Proto je jako jediná vyznačená vazba mezi
zájmovou skupinou „Pro duchovní rozvoj“ a klíčovou oblastí „Kvalita života ve městech a obcích“.
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Výsledky dotazníkového šetření přineslo následující náměty na projekty, které si místní aktéři přejí
podpořit ve svém regionu.
Požadavek
Komunikace, i lesní, parkování, chodníky
Zřízení pracovních míst, podpora zaměstnanosti
Kanalizace + ČOV
Opravy sakrálních staveb (kostel, hřbitov, fara, márnice, kapličky)
Sportovní areál, multifunkční centrum, výstavba hřišť, atletické sportoviště, lyžařský vlek, běžecká
dráha
Výstavba a opravy KD, OÚ
Kulturní a sportovní akce
Dopravní spojení
Oprava ZŠ + MŠ, jesle, přístavby
Vodovod, hydranty
Úprava nebo výsadba stromů (sady, aleje)
Rekonstrukce veřejného prostranství -+ mobiliář
Výstavba rybníků, čištění rybníků nebo stok (i koupaliště)
Bydlení, ubytování (obecní byty)
Sportovní náčiní + zázemí pro rozhodčí, klubovny
Plavecký bazén, koupaliště
Dům pro seniory
Dětská a dopravní hřiště
Výstavba kulturního domu
Rekonstrukce autobusového nádraží, opravy autobusových zastávek
Zdravotnictví
Cyklostezky, jejich značení
Výstavba hasičské zbrojnice, oprava + zřízení požární sirény
Veřejné osvětlení
Výstavba muzea a galerií
Výstavba sběrného dvora, likvidace černých skládek
Turistické stezky, informační tabule
Knihovna + kronikářství
Oprava stávajících hasičských nádrží
Protipovodňová opatření
Pořízení komunální techniky
Opravy sportovních zařízení a kluboven
Nákup hasičské techniky a jejich oprava
Rozhlas
Zasíťování parcel
Kulturní památky - opravy
Oprava mostů
Založení dětského klubu (mateřského centra)
Informační centrum
Nízkoprahové centrum
Výstavba kina, letního kina, rekonstrukce
Rozhledna
Klidová odpočinková zóna
Pořízení kamerového systému
Kompostárna
Pořízení dopravního značení
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95
73
53
52
50
46
45
41
36
34
32
31
23
21
19
18
17
15
15
14
14
13
13
10
10
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
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Plynofikace
Oprava kašny
Výstavba zimního stadionu
Divadlo
Průmyslová zóna
Obnova lesa
Zřízení městské tržnice
Výstavba garáží
Bezbariérové úpravy
Zřízení veřejného WC

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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5.4 Analýza rizik
Definice rizika je převzata z „Metodiky přípravy veřejných strategií“. Riziko je definováno jako
nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí
událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani
nemožná, ani jistá. Riziko je spojováno s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a je chápáno
jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí a nejistoty. Protipólem rizika je příležitost, která je
spojována s příznivými vlivy a dopady. Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení
očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního)
na dosažení cílů strategie.
Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) se hodnotí na škále 1 až 5:
hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi
velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti
a dopadu. Hodnota významnosti se pohybuje mezi 1 a 25.
Vlastníci jednotlivých rizik jsou osoby odpovědné za řízení a monitorování daného rizika (průběžné
přehodnocování významnosti rizik a identifikace reálného výskytu dané rizikové události).
Analýza rizika je zpracována v následující tabulce.
Hodnocení rizika
Č. Skupina rizik

1. Finanční riziko

Název rizika

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník rizika

P

D

V=
P.D

Nedostatek financí na
zajištění běžného
provozu kanceláře MAS

1

1

1

Zajištění finančních prostředků
z darů či příspěvků partnerů.

MAS

Spolufinancování – 5 % nedostatek finančních
prostředků na SCLLD

2

3

6

Zajištění finančních prostředků
z darů či příspěvků partnerů
nebo z daru kraje

MAS

Špatná platební morálka
partnerů (sjednané
příspěvky)

2

2

4

Důsledné vymáhání příspěvků.

MAS

MAS

Korekce, pokuty při
podávání žádostí o
platbu

2

2

4

Kontrola v průběhu realizace
projektu i při ukončení –
kontrola čtyř očí (minimalizace
chybovosti)

Špatná Cash flow

1

3

3

Důsledná kontrola financování
všech aktivit

MAS

Snížení finanční částky
po hodnocení v roce
2018

1

3

3

Splnit požadované čerpání do
roku 2018

MAS

Nesplnění podmínek pro
získání úvěrů pro
předfinancování

4

4

16

Zajištění finančních prostředků
z darů či příspěvků partnerů

MAS
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realizace SCLLD

Porušení rozpočtové
kázně

2

2

4

Včasná a průběžná kontrola
čerpání rozpočtu

MAS

Kurzové riziko (z 27,- Kč
za € na 25,- Kč za €)

2

2

4

Zajištění finančních prostředků
z darů či příspěvků partnerů

MAS

2

1

2

Zpracování směrnice ke
kontrole

MAS

2

2

4

Vytvoření finanční rezervy

MAS

1

1

1

Přerozdělení alokací při
střednědobém hodnocení

MAS

Sankce za nesplnění
indikátorů

3

3

9

Průběžné sledování plnění
indikátorů

MAS

Příspěvek na činnost Fundraising

2

2

4

Příspěvky partnerů

MAS

Ztrátová hospodářská
činnost

1

1

1

Nahradit ztrátu z jiných zdrojů

MAS

Nedostatek financí na
vybavení a vlastní akce

3

3

9

Získávání darů a dotací

MAS

Nestabilní členská
základna

2

1

2

Komunikace s členskou
základnou

MAS

Odchod manažera z MAS

2

2

4

Zastupitelnost jednotlivých
manažerů

MAS

Přijetí nevhodného
zaměstnance

2

2

4

Pracovní poměr se zkušební
dobou nebo sjednaný na dobu
určitou

MAS

Odchod zaměstnanců

1

3

3

Zastupitelnost jednotlivých
manažerů

MAS

2

2

4

Zajištění dostatečného počtu
zaměstnanců

MAS

2

2

4

Dohoda o výpomoci se
sousedními MAS

MAS

2

2

4

Úhrada přesčasových hodin
mimo režim SCLLD

MAS

Skládání pracovních
úvazků

4

4

16

Dodržování zákoníku práce a
fondu pracovní doby

MAS

Školení zaměstnanců a
plánování výzev

2

4

8

Time management
zaměstnanců

MAS

Nestabilizované orgány
MAS

1

1

1

Pevné řízení MAS, stálá
komunikace a kontakt s orgány
MAS

MAS

Nastavení kontrolního
mechanismu (vlastní
kontroly)
Druhotná platební
neschopnost – půjčky,
krátkodobé finanční
výpomoci od partnerů
MAS, úroková půjčka od
partnerů MAS – 2%
Chybné rozdělení
finančních částek do fichí
a programových rámců

2. Organizační riziko

Nemožnost
administrovat výzvy
z více OP
Nepoměr mezi pracností
a časovým fondem na
zpracování výzvy
Zbytečné úkoly navíc pro
manažera (zátěž SZIF,
starostů, SR)
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Změna proporcionality
zájmových skupin

1

3

3

Používání k zjištění
proporcionality přepočítávací
tabulku

MAS

Fluktuace řadových
zaměstnanců MAS

1

1

1

Motivace stálých zaměstnanců

MAS

2

1

2

Zajištění vzdělávání a
dostatečného počtu
zaměstnanců

MAS

1

1

1

Zajištění externího auditora
s řádným oprávněním

MAS

4

4

16

Jeden pracovník bude
zodpovědný pouze za jeden OP

MAS

Vnitřní politické vlivy

1

1

1

„držet za jeden provaz“

MAS

Nezájem či neochota
partnerů ke spolupráci s
MAS

2

2

4

Jednání MAS v území se
zapojením všech partnerů

MAS

Změna legislativy či
jiných právních aktů

3

3

9

Včasné upozornění na dopady
změn legislativy.

MAS

2

2

4

Sjednání pojistné smlouvy

MAS

2

2

4

Vytvoření právního základu pro
tento případ

Změny pravidel realizace
SCLLD (negativní změny)
v průběhu (v OP, apod.)

5

5

25

Sledovat změny a správná
následná implementace

MAS

Nejednotné metodické
prostředí

4

5

20

Konzultace s příslušnými ŘO

MAS

Úmrtí partnera, který
dokončuje projekt

2

2

4

Zajistit právního nástupce

Žadatel

Insolvence úspěšného
žadatele

2

2

4

Zajistit právního nástupce

Žadatel

Nedostatečná kapacita a
odbornost pracovníků
MAS podílející se na
realizaci SCLLD
Nedostatečná funkce
interního auditu
(nevyjasnění postupu při
identifikaci problému a
kontrolujícího)
Jeden pracovník
nezvládne rámce z více
OP

Odpovědnost při
administraci projektů –
pojištění na „blbost“ (jen
osoba)
Standardizace MAS není
právně podložena
(ošetřena při změnách,
kdy MAS spadne do
nestandardizované MAS)

3. Právní riziko

Zrušení MAS zákonodárci

ŘO

Změna poskytování jiných
obecně prospěšných činností

stát

Zrušení o.p.s.

1

1

1

Rozhodnutí správní rady

MAS

Rizika spojená se
zaměstnanci MAS

2

2

4

Kvalitní smlouva, znalost
strategie, potřebná kvalifikace

MAS

Neplnění indikátorů
v programových rámcích

4

2

8

Správné nastavení indikátorů,
aby se daly splnit

MAS

4. Věcné riziko+
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Nesoulad cílů
s některými záměry
strategie

1

1

1

Přepracování nesouladů ve
strategii

MAS

Změny kontaktních osob
v průběhu realizace
projektu i ze straty ŘO

2

2

4

Včasná aktualizace kontaktů

MAS

Funkčnost MS2014+

4

4

16

Kontaktovat administrátora

MAS

Nedostatečné zázemí
MAS

1

1

1

Jednání s obcemi, kde budou
umístěny kanceláře MAS

MAS

Nezvládnutí procesu
hodnocení a výběru
projektů

3

3

9

Řádně proškolit komisi pro
hodnocení a výběr

MAS

Klientelistický přístup
k distribuci informací

2

1

2

Transparentnost

MAS

Vnější politické vlivy

1

1

1

neovlivníme

MAS

Vliv vyšší moci

1

1

1

Pojištění majetku proti vlivům
vyšší moci

MAS

Prolínání více strategií
v území (SMS, MSO,
MAP, Mikroregiony)

1

1

1

Spolupráce všech aktérů v
území

MAS

Nedostatečná kontrola
příjemců podpory
v realizaci SCLLD

2

1

2

Personální posílení kontrolní
komise

MAS

Zastaralá IT technika
manažerů

3

3

9

Pořízení kvalitní IT techniky

MAS

Dodržování časového
harmonogramu

1

2

2

Důsledné dodržování a kontrola
časového harmonogramu

MAS

Chybná administrace a
vedení projektů

4

5

20

Kontrola, právní opatření

MAS
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5.6 Seznam poskytovatelů sociálních služeb
Název zařízení

Adresa

Asociace pomáhající lidem s Farského
autismem Jižní Čechy, o.s. 390 02 Tábor
APLA

Telefon, web
887 608 666 168

Centrum pro dětský sluch Hábova
1571/22
Tamtam, o.p.s. TAMTAM
Praha 13 – Stodůlky
155 00 Praha 515

Centrum sociálních služeb Česká
1175
Jindřichův Hradec
377 01 Jindřichův Hradec

Centrum sociálních služeb Česká
1175
Jindřichův Hradec - Chráněné 377 01 Jindřichův Hradec II
bydlení NAPLNO

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI Políkno
47
A RODINNÁ PORADNA
377 01 Jindřichův Hradec

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 103,
Jindřichův Hradec DOMOV Otín
SENIORŮ J.HRADEC
377 01 Jindřichův Hradec

FARNÍ CHARITA J. Hradec

Pravdova
837
377 01 Jindřichův Hradec

Činnost

Posláním organizace je napomáhat
osobám s poruchou autistického
jc.apla.cz
spektra (PAS), jejich rodinám a
dalším pečujícím osobám ke
zkvalitnění jejich života a zařazení
do většinové společnosti.
235 517 313
Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s. jako jediná organizace v
www.detskysluch.cz
České republice poskytuje komplex
vzájemně
navazujících
služeb
pokrývajících potřeby dětí se
sluchovým postižením a jejich
rodin.
384 361 569
Centrum
sociálních
služeb
Jindřichův Hradec je největším
www.cssjh.cz
poskytovatelem sociálních služeb v
Jihočeském kraji a jedním z
největších v České republice.
Zřizovatelem
organizace
je
Jihočeský kraj. Sociální služby
poskytuje organizace jak na území
bývalého okresu Jindřichův Hradec,
tak i v některých dalších částech
Jihočeského kraje.
384 389 004
Poskytujeme jednu registrovanou
pobytovou sociální službu 737 236 929
chráněné bydlení, pro šedesát
dospělých lidí s mentálním,
www.chbnaplno.cz
případně
kombinovaným
postižením.
384 326 320
Domov pro matky s dětmi Políkno
poskytuje ubytování za úhradu na
724 363 260
přechodnou dobu matkám s dětmi
nebo těhotným ženám, které se
384 361 567
ocitly v mimořádně náročné životní
situaci spojené se ztrátou bydlení a
www.jh.cz
tuto situaci nezvládají samy nebo s
pomocí rodiny řešit.
384 322 067
Domov poskytuje dva typy
sociálních služeb. Služba typu
www.dsjh.cz
domov pro seniory je pobytová
služba určená osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z
důvodu věku a zdravotního stavu a
které již potřebují určitou pomoc,
podporu či plné zajištění svých
základních potřeb, které již
nemohou být zajištěny jejich
rodinou či jiným typem sociální
služby. Služba typu domov se
zvláštním režimem je určena
osobám
s
Alzheimerovou
chorobou, hlubokou stařeckou
demencí a ostatními typy demencí.
731 604 554
Poradna pro lidi v nouzi,
733 741 816
Noclehárna sv. Antonína, Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
www.jindrichuvhradec.charita.cz dětmi
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Janderova
147 777 721 703
377 01 Jindřichův Hradec
www.fokustabor.cz

DOMOV Nádražní
1 777 921 020
378 21 Kardašova Řečice
www.ckch.cz

I MY, O.P.S.

Tř. Dr. E. Beneše 286/5 775 104 920
392 01 Soběslav
776 028 955
www.imy-sdruzeni.cz

Jihočeské
centrum
pro Janderova
147/III 384 361 723
zdravotně
postižené
a 377 01 Jindřichův Hradec
seniory, o. p. s., pracoviště
702 281 484
Jindřichův Hradec
www.jcps.cz
MESADA, občanské sdružení

Růžová
30 384 321 513
377 01 Jindřichův Hradec
www.mesada.eu

Nízkoprahové zařízení pro U
Kostela
děti a mládež SÍŤ Staré Město Staré
Město
pod Landštejnem
Landštejnem 378 82

Občanské sdružení PROUTEK

ODDĚLENÍ
LŮŽEK

1 384 498 549
pod
731 402 982

Plasná
3 384 382 028
378 21 Kardašova Řečice
www.proutek.cz

SOCIÁLNÍCH U
Nemocnice
380 384 376 241
377 38 Jindřichův Hradec
607 671 331
www.nemjh.cz

OTEVŘENÁ OKNA, z. ú.

Na
Piketě
742 724 594 724
377 01 Jindřichův Hradec
kor. adresa: Pražská 104 723 733 556
377 01 J. Hradec
www.okenko.eu
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Posláním spolku je podporovat lidi
s duševním onemocněním v rozvoji
sebedůvěry,
samostatnosti
a
vhodných
možností
osobní
realizace tak, aby mohli žít
spokojený
život
v
běžné
společnosti.
Charitní domov je registrován jako
domov pro seniory poskytující
celoroční pobytové služby. Je určen
pro řeholní sestry Kongregace
Školských sester de Notre Dame.
Středisko rané péče poskytuje
pomoc a podporu rodinám dětí s
mentálním,
tělesným
a
kombinovaným postižením nebo
dětí s opožděným a ohroženým
vývojem od narození do sedmi let.
Tato služba zabraňuje strádání v
důsledku neznalosti práv a
povinností, je zaměřena na dvě
cílové skupiny, kterými jsou osoby
se zdravotním postižením a senioři
včetně osob blízkých a pečujících.
Posláním služby je podporovat
seniory
ohrožené
sociálním
vyloučením v aktivním trávení
volného času a navazování
kontaktů s lidmi.
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež SÍŤ je ambulantní služba,
která nabízí bezpečný prostor, ve
kterém poskytuje zázemí a pomoc
dospívající mládeži žijící v obci
Staré Město pod Landštejnem a
jejím
okolí.
Díky
nabídce
smysluplného prožití volného času
se snaží o prevenci společensky
nežádoucích jevů.
Proutek pomáhá dospělým lidem s
mentálním
postižením
žít
plnohodnotný život uprostřed
běžné společnosti. Toto poslání
naplňuje prostřednictvím podpory
v bydlení a zaměstnání na
Jindřichohradecku a poskytováním
vzdělávání v celé ČR.
Oddělení sociálních lůžek je zřízeno
Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s.
za účelem poskytování sociálních
služeb. Toto oddělení se nachází v
budově B a C v areálu Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Otevřená OKNA, z. ú. podporuje
osoby se zdravotním postižením,
rodiny a seniory v aktivním,
smysluplném a důstojném způsobu
života, napomáhá jejich zapojení
do běžných společenských aktivit a
vytváří nové příležitosti pro
seberealizaci a osobní růst.
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Pečovatelská služba LEDAX, U
Nemocnice
62 720 254 972
o.
p.
s. 377 01 Jindřichův Hradec
Středisko Jindřichův Hradec
724 384 823
723 460 310
www.ledax.cz

Pečovatelské služby Města Dana Nováčková,
Nová Bystřice
Zimolová

Dita 725 922 397
728 517 179
www.novabystrice.cz

Poradenské centrum LORM v Na Točně 1/V, 377 01 777 764 200
Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec
www.lorm.cz

SDRUŽENÍ MEHTA, z.ú.

Pravdova
837 775 567 704
377 01 Jindřichův Hradec
775 567 705
775 567 703
www.osmeta.cz

Centrum sociálních služeb Česká
1175 384 397 709
Jindřichův Hradec SOCIÁLNÍ 377 01 Jindřichův Hradec
SLUŽBY ČESKÁ
777 061 175
www.sscjh.cz
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Posláním Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat
pomoc, podporu a péči osobám se
sníženou soběstačností, zejména
seniorům,
při
každodenních činnostech. Služba se
snaží o zachování důstojného
života uživatelů v jejich vlastních
domácnostech. Hlavním cílem
pečovatelské služby Ledax o.p.s. je
uživatel, který je spokojený s
poskytovanou
pečovatelskou
službou a zachovává si dosavadní
způsob svého života.
Pečovatelská služba je poskytována
jako terénní ve vymezeném čase v
domácnostech osob: – se sníženou
soběstačností z důvodu věku, – s
chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením, rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
LORM
–
Společnost
pro
hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991
hluchoslepé spoluobčany, jejich
rodinné příslušníky a zájemce o
problematiku
osob
s
hluchoslepotou z řad odborné i
laické veřejnosti. Služby jsou
určeny
osobám
s
duálním
smyslovým postižením zraku a
sluchu různého stupně v rámci celé
ČR.
P. centrum Jindřichův Hradec poradenství a potřebné informace
přispívající k řešení nepříznivé
sociální situace, poradenství pro
osoby zasažené závislostí, jejich
rodiny, partnery a blízké osoby.
Součástí služby je i nabídka terapie
a zprostředkování léčby.
Sociální služby Česká poskytují 4
druhy registrovaných sociálních
služeb, a to domov pro osoby se
zdravotním postižením, týdenní
stacionář, denní stacionář a
chráněné bydlení s celkovou
kapacitou 146 míst. Sociální služby
jsou
poskytovány
lidem
se
zdravotním postižením, zejména
mentálním a kombinovaným, kteří
potřebují pro svůj život pravidelnou
podporu nebo péči. Cílem je
umožnit těmto lidem žít v co
nejvyšší míře běžným životem, a to
dle jejich přání a schopností.
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Centrum sociálních služeb Otín
90 384 497 427
Jindřichův
Hradec 377 01 Jindřichův Hradec
STACIONÁŘ BOBELOVKA
724 896 001
www.bobelovka.cz

Středisko rané péče SPRP Kněžská
8 385 520 088
České Budějovice
370 01 České Budějovice
777 234 032
www.ranapece.cz

THEIA – krizové centrum Pravdova
837 775 202 421
o.p.s.
377 01 Jindřichův Hradec
www.theia.cz

TYFLOKABINET
Budějovice, o.p.s.

České Roudenská
18 386 460 660
370 01 České Budějovice
www.tyfl okabinet-cb.cz

Azylový dům Rybka Studená

Tyršova
378 56 Studená

10 384 391 001
723 981 614

www.rybka-az.cz
Centrum pro dětský sluch Hábova
1571/22 235 517 313
Tamtam, o.p.s. TAMTAM
Praha 13 – Stodůlky www.detskysluch.cz
155 00 Praha 515

Diecézní
charita
Centrum U Větrníku

Brno U
Větrníku
586 01 Jihlava

Centrum sociálních služeb Budíškovice
Jindřichův
Hradec 378 91 Budíškovice
Domov seniorů Budíškovice
FOKUS TÁBOR

17 606 318 353
736 523 675
www.kacko-ji.estranky.cz
1 384 496 477
728 728 122
www.ddbudiskovice.cz

Janderova
147 777 721 703
377 01 Jindřichův Hradec
www.fokustabor.cz
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Stacionář Bobelovka je příspěvková
organizace, která poskytuje za
úhradu ve sjednaném rozsahu
sociální služby v oblastech výchovy,
vzdělávání, rozvoje sociálních
dovedností a aktivizačních činností
pro
klienty
s
mentálním
postižením,
případně
kombinovaným postižením, od pěti
let věku.
Středisko rané péče SPRP České
Budějovice poskytuje od roku 1994
ranou péči rodinám dětí se
zrakovým
a
kombinovaným
postižením a rodinám s dětmi s
ohroženým vývojem v oblasti
zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu ve
věku od narození do 7 let.
Organizace poskytuje ambulantní
formou pomoc všem, kteří se ocitli
v situaci, kterou již nejsou schopni
svými silami sami řešit. Posláním
poskytovaných služeb je pomoc
klientům, kteří jsou v nepříznivé
sociální situaci, nebo jim taková
situace hrozí, pomoci klientům lépe
se orientovat v jejich právech a
povinnostech a pomoci jim nalézt
řešení pro jejich situaci.
Tyflokabinet poskytuje sociální
služby a technickou pomoc
nevidomým, zrakově či jinak
zdravotně
znevýhodněným
osobám a seniorům z celého
Jihočeského kraje, v terénní i
ambulantní formě s cílem dosažení
jejich maximální soběstačnosti a
nezávislosti.
Slouží pro osoby bez přístřeší,
rodiny s dětmi, poskytuje místnosti
vybavené lůžky, k dispozici je
hygienické zařízení
Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s. jako jediná organizace v
České republice poskytuje komplex
vzájemně
navazujících
služeb
pokrývajících potřeby dětí se
sluchovým postižením a jejich
rodin.
Slouží
osobám
ohroženým
závislostí
na
nelegálních
nealkoholických drogách
Slouží seniorům se zdravotním
postižením
Posláním spolku je podporovat lidi
s duševním onemocněním v rozvoji
sebedůvěry,
samostatnosti
a
vhodných
možností
osobní
realizace tak, aby mohli žít
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spokojený
společnosti.
LEDAX
DAČICE

o.p.s.

středisko Bratrská
380 01 Dačice

221/1 725 064 310
www.ledax.cz

Nemocnice
Dačice,
a.s.
sociální lůžka
Občanská poradna Jihlava,
kontaktní místo Dačice

Antonínská
380 01 Dačice
Bratrská
380 01 Dačice

85 384 358 211
www.nemda.cz
221/1 567 330 164
www.obcanskaporadna.cz

Osobní asistence Dačice

Masarykova
380 01 Dačice

295/1 736 523 633
http://jihlava.charita.cz/
domovinkadacice/

SDRUŽENÍ META, o.s.

Pravdova
837 775 567 704
377 01 Jindřichův Hradec
775 567 705
www.osmeta.cz

život

v

běžné

Slouží osobám od 19 let věku se
sníženou soběstačností, rodinám s
dětmi do 4 let věku v případě
narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Slouží seniorům se zdravotním
postižením
Poskytuje rady, informace, aktivní
pomoc a asistenci lidem, kteří se
ocitli v tíživé situaci nebo jim
taková situace hrozí.
Slouží seniorům, osobám se
zdravotním postižením
Slouží
osobám
ohroženým
závislostí a uživatelům drog

Sdružení Podané ruce, o.s. Kostelní
Vydří
Terapeutická
komunita 380 01 Dačice
Podcestný Mlýn

64 384 420 172
777 916 273
www.podaneruce.cz

Je určena osobám s diagnózou
závislosti na neakl. drogách,
případně smíšené závislosti starší
18-ti let
Určen osobám se zdravotním
postižením

Dačický Zvoneček zapsaný Hradišťko
spolek
380 01 Dačice

26 777 861 741
723 748 883
www.dacickyzvonecek.cz

Diecézní
charita
Brno, Masarykova
Mateřské centrum, Šatník - 380 01 Dačice
Dačice

295/1 734 161 683
732 941 737
http://jihlava.charita.cz/
domovinkadacice/

Určen rodičům pečujícím o děti,
osoby nacházející se v obtížní
životní situaci

Domácí zdravotní péče Mgr. Antonínská
Marta Šabouková
380 01 Dačice

85 384 358 206
775 224 862
www.zkratkadoma.cz

Komplexní péče o všechny věkové
kategorie pacientů v nemocnici a
při rekonvalescenci.

Domácí zdravotní péče Vlasta Palackého
nám.
3/1 602 705 614
Bačáková
380 01 Dačice
Klub seniorů Dačice
Bratrská
221/1 723 416 809
380 01 Dačice
Pedagogicko-psychologická
Nám. Republiky 86/V 724 831 374
poradna - pracoviště Dačice
380 01 Dačice
725 438 733
www.pppcb.cz

Zajišťuje zdravotní péči všem
věkovým kategoriím
Určen seniorům a osobám se
zdravotním postižením
Slouží
mládeži,
pedagogům,
rodičům, rodinám s dětmi,
veřejnosti

Pobočka
insolvenční Tř. legionářů 10
správkyně a advokátky v 586 01 Jihlava
Dačicích
Mgr.
Monika
Urbanová

Poskytování
základního
a
bezplatného právního poradenství
v
oblasti
zejména
dluhové
problematiky,
oddlužení
(tzv.
osobního
bankrotu)
a
insolvenčního řízení jednotlivým
klientům, kteří navštíví pobočku s
žádostí o právní pomoc
Slouží všem věkovým kategoriím
potřebujícím komplexní domácí
péči

RESIDNT 2000 o.p.s. - domácí Antonínská
péče
380 01 Dačice
Rodičovské centrum "ZDROJ"

Na
potoku
378 81 Slavonice

Svaz tělesně postižených v Bratrská
ČR, z.s. - místní organizace 380 01 Dačice
Dačice

724865878
www.ak-urbanova.cz

85 607 820 390
775 224 862
384 358 206
629 384 493 884
734 323 455
www.zdrojslavonice.cz
221/1 722 689 768
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Určen rodičům s dětmi, dětem a
mládeži
Určen seniorům a osobám se
zdravotním postižením

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

Svaz tělesně postižených v Palackého
ČR, z.s. - místní organizace 378 56 Studená
Studená

267 728721820
www.studena.cz/spolkysdruzeni/svaz-telesnepostizenych/
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Určen seniorům a osobám se
zdravotním postižením

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

5.7 Osvědčení o splnění standardů MAS
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PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS
ČESKÁ KANADA

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D., Ing. Martin Musil, Ph.D.
Ing. Mgr. Vilma Szutová, Eva Tunklová
Děkujeme všem místním aktérům za spolupráci při tvorbě strategie.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada, o.p.s.
Poslední aktualizace dokumentu 1. 6. 2017
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