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STRATEGICKÁ    

ČÁST 

 

3. 1. MISE, VIZE A PRINCIPY ROZVOJE 

 
Místní akční skupina je svou podstatou v území jedinečným subjektem. Stejný subjekt se vzhledem 
k pravidlům programu LEADER nemůže ve stejném území vyskytovat, členové jedné MAS nemohou být 
současně členy jiné MAS, obec, která schválila působení MAS na svém území, nemůže zároveň 
souhlasit s působením jiné MAS. MAS musí mít rozmanitou členskou základnu složenou ze zástupců 
veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru a žádná ze zájmových skupin nesmí mít většinu. 
Všichni členové MAS jsou lidé místní, znalí prostředí. Jejich rozhodování je vždy kolektivní, veřejné, 
založené na předem dohodnutých pravidlech.  
 

Tato charakteristika předurčuje místní akční skupiny k plnění významných rolí při rozvoji regionu. Proto 
se MAS Sdružení SPLAV pokládá za zodpovědného patrona komunity občanů Rychnovska schopného 
ji vést ke společnému prospěchu. S tímto předpokladem MAS stanovila své cíle i pro období 2014-22. 
 

MISE = poslání MAS Sdružení SPLAV: ´Využít nové podněty rozvoje k prohloubení spokojenosti a 
kvality života v regionu za společné účasti všech občanů a při dodržení zásad udržitelného 
rozvoje.´ 
 

VIZE = vidina role MAS Sdružení SPLAV: ´Místní akční skupina Sdružení SPLAV – společná cesta 
k prosperitě území.´ 
 

PRINCIPY ROZVOJE = parametry, povinné pro rozvojové záměry realizované v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje: 

 Prospěšnost pro životní prostředí 
- Ochrana a zlepšení životního prostředí sídel a krajiny 
- Ochrana člověka a jeho životního prostoru 
- Ochrana půdy, rostlin a živočichů v sídlech a krajině 
- Ochrana kulturního dědictví 

 Prospěšnost pro místní komunity 
- Ochrana a pomoc znevýhodněným komunitám 
- Posílení vzájemnosti a sounáležitosti místních komunit 
- Posílení vzdělanosti a tradic místních komunit 
- Posílení aktivního života místních komunit  

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 
- Podpora společných cílů místních komunit 
- Vytvoření rovného a nediskriminačního prostředí pro každého občana 
- Podpora aktivit spolupráce různorodých subjektů 
- Posílení odpovědnosti obcí za občany a odpovědnosti občanů za prosperitu obce 

 

3. 
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 Udržitelnost 
- Zlepšení dobrého obrazu regionu 
- Zlepšení služeb, vybavení a pracovních příležitostí pro život místních komunit 
- Podpora podnikatelských aktivit a vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů 

místních komunit 
 
 
 

3. 2. STROM CÍLŮ A INDIKÁTORY 
 
Cíle, které si MAS klade ve Strategickém plánu komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-
22, vycházejí ze záměru napomoci odstranění zjištěných problémů využitím příležitostí, které území i 
současné možnosti nabízejí. Tento záměr Sdružení SPLAV naplňuje již od svého založení, a proto i 
jeho role v rozvoji regionu zůstává stále stejná, jen přizpůsobená aktuálním potřebám a možnostem.: 
 

Na základě provedených analýz byla problematika rozvoje regionu seskupena do třech témat 
(prioritních oblastí), která jsou zároveň v souladu se základními pilíři udržitelného rozvoje všech území 
světa: 
Téma MAS – PROSTŘEDÍ = Environmentální pilíř 
Téma MAS – OBČANÉ = Sociální pilíř 
Téma MAS – PODNIKÁNÍ = Ekonomický pilíř 
 

Tím je zajištěna provázanost záměrů MAS s obecnou koncepcí udržitelného rozvoje a nadřazenými 
strategickými dokumenty i možnost podpory záměrů MAS z programů podpory rozvoje Evropské unie i 
jednotlivých států, České republiky, Královéhradeckého kraje i různých dalších subjektů. 
 

Cíle MAS a priority rozvoje území byly uspořádány do Stromu cílů tak, aby byla přehledně doložena 
souvislost mezi zjištěnými problémy, cíli MAS v jejich řešení a kroky, kterými hodlá tyto cíle naplňovat. 
Stanovené prioritní oblasti jsou zohledněny v tématech a aktivitách, připravených pro realizaci na území 
Sdružení SPLAV.  
 

Jednotlivé priority samozřejmě netvoří samostatné problémové oblasti, ale vzájemně provázaný celek. 
Postupné a systematické naplňování stanovených cílů jako vzájemně propojeného systému přispěje k 
dosažení požadovaného rozvoje regionu a ke snižování rozdílů mezi jeho jednotlivými částmi.  
 
 

tabulka: strom cílů  na následující straně 
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Mise 

VYUŽÍT NOVÉ PODNĚTY ROZVOJE K PROHLOUBENÍ SPOKOJENOSTI A KVALITY ŽIVOTA V REGIONU ZA SPOLEČNÉ ÚČASTI VŠECH OBČANŮ A PŘI DODRŽENÍ ZÁSAD 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Vize 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV – SPOLEČNÁ CESTA K  PROSPERITĚ ÚZEMÍ 

Strategické cíle 

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ 
SITUACE OBČANŮ 

ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI 
PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

Prioritní osy 

ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ EKONOMICKÁ 

Prioritní oblasti 

A  PROSTŘEDÍ B  OBČANÉ C  PODNIKÁNÍ 

Specifické cíle 

1. Zachování venkovského a přírodního charakteru regionu, 
omezení novostaveb v extravilánu obcí, využívání stávajících 
objektů. 

 

 

 

 

1. Obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních 
komunitách, posílení odpovědnosti obcí za znevýhodněné 
občany a odpovědnosti občanů za prosperitu obce. 

1. Zvýšení propagace regionu jako místa pro trvalý život i 
turistiku ve venkovském prostoru. 

 
2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace opatření k snížení 
dopravní zátěže, znečišťování působením průmyslové a 
zemědělské výroby a dalších negativních vlivů. 

2. Zavedení a podpora alternativních přístupů k výchově a 
vzdělání, rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a 
institucí, učňovského školství a vzdělávání 3. věku. 

2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou 
základních služeb a vytvářením různorodých pracovních 
míst s alternativními úvazky. 

3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými 
situacemi. 

3. Posílení veřejné správy v péči o znevýhodněné občany, 
opuštěná a týraná zvířata a životní prostředí zapojením a 
podporou dalších subjektů. 

3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a 
neziskového sektoru k posílení ekonomické a sociální 
stability regionu. 

4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, 
vod, rostlin i živočichů v krajině. 

4. Propagace zdravého a aktivního životního stylu, podpora 
kvality a dostupnosti volnočasových aktivit pro všechny občany. 

4. Využití polohy regionu k zintenzivnění dopravního 
spojení a spolupráce s Polskem. 

5. Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných 
míst, objektů a prvků.  

5. Prevence a pomoc občanům v obtížných situacích.  5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a 
zemědělských produktů. 

 6. Udržení a obnovení místně příslušných tradic.  6. Zvýšení počtu návštěvníků regionu a odběru služeb v 
cestovním ruchu.  
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Pro možnost sledování postupu naplňování cílů byly v MAS vybrány tyto indikátory:  

 
 

tabulka: indikátory 
 

Strategické cíle – indikátory            VÝSTUP VÝSLEDEK 

a. ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Počet akcí 
zaměřených na 
zlepšení kvality 
života občanů 

Střední délka života při 
narození 

b. ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ 
SITUACE OBČANŮ 

Počet akcí 
zaměřených na 
přilákání nových 
obyvatel do regionu  

Podíl obyvatel 
mladších 15 let  

c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH 
AKTIVIT 

Počet akcí 
zaměřených na 
propagaci 
podnikatelských 
aktivit 

Počet podnikatelů v 
regionu 

Specifické cíle 

1. Zachování venkovského a přírodního charakteru regionu, omezení 
novostaveb v extravilánu obcí, využívání stávajících objektů. 
 
 
 
 

Počet akcí, které 
povedou 
k zachování 
venkovského 
charakteru regionu 

Podíl nevyužívaných a 
chátrajících objektů 

2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace opatření k snížení 
dopravní zátěže, znečišťování působením průmyslové a zemědělské 
výroby a dalších negativních vlivů. 

Počet realizací 
vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti v 
dopravě 

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 
výkonech v os. 
dopravě 
 

3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými 
situacemi. 

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 
složkám IZS 
 

Počet exponovaných 
území s nedostatečnou 
připraveností složek 
IZS 

4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, vod, 
rostlin i živočichů v krajině. 
 
 
 

Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Celková délka lesních 
cest 

5. Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných míst, 
objektů a prvků.  

Počet 
revitalizovaných 
památkových 
objektů 

Počet návštěv 
kulturních památek a 
pamětihodností 
zpřístupněných za 
vstupné 

1. Obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních 
komunitách, posílení odpovědnosti obcí za znevýhodněné občany a 
odpovědnosti občanů za prosperitu obce. 

Počet podpořených 
zázemí pro služby a 
sociální práci 

Kapacita služeb a 
sociální práce 

2. Zavedení a podpora alternativních přístupů k výchově a vzdělání, 
rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí, 
učňovského školství a vzdělávání 3. věku. 

Počet podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

Podíl osob předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém 

3. Posílení veřejné správy v péči o znevýhodněné občany, opuštěná a 
týraná zvířata a životní prostředí zapojením a podporou dalších 
subjektů. 

Počet akcí veřejné 
správy zaměřených 
na znevýhodněné 
občany 

Podíl znevýhodněných 
obyvatel, zapojených 
do veřejného života 
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4. Propagace zdravého a aktivního životního stylu, podpora kvality a 
dostupnosti volnočasových aktivit pro všechny občany. 

Počet akcí 
zaměřených na 
podporu zdravého 
života 

Podíl obyvatel 
využívajících 
volnočasová zařízení 

5. Prevence a pomoc občanům v obtížných situacích.  Počet akcí 
zaměřených na 
pomoc občanů v 
obtížných situacích 

Podíl obyvatel, kteří se 
v příslušném roce ocitli 
v krizové situaci 

6. Udržení a obnovení místně příslušných tradic.  Počet akcí 
zaměřených na 
udržení tradic  
 
 
regionu 

Podíl obyvatel 
dodržujících tradice 

1. Zvýšení propagace regionu jako místa pro trvalý život i turistiku ve 
venkovském prostoru. 
 

Počet akcí 
zaměřených na 
propagaci regionu 

Počet návštěvníků 
regionu 

2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou základních služeb 
a vytvářením různorodých pracovních míst s alternativními úvazky. 

Celkový počet 
účastníků 

Míra nezaměstnanosti 
osob s nejnižším 
vzděláním 

3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru 
k posílení ekonomické a sociální stability regionu. 

Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Počet partnerských 
projektů 

4. Využití polohy regionu k zintenzivnění dopravního spojení a 
spolupráce s Polskem. 

Počet akcí 
zaměřených na 
spolupráci s 
Polskem 

Počet návštěvníků z 
Polska 

5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských 
produktů. 

Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(LEADER) 

6. Zvýšení počtu návštěvníků regionu a odběru služeb v cestovním 
ruchu.  

Počet realizací ke 
zlepšení služeb 
cestovního ruchu 

Počet návštěvníků 
regionu 

 
 
 

3. 3. POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ   
 
Pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV jsou vytyčeny 3 prioritní 
oblasti: PROSTŘEDÍ, OBČANÉ, PODNIKÁNÍ.  
 
A  PROSTŘEDÍ 
Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu udržitelného rozvoje krajiny i sídel při zachování či 
zlepšení všech stávajících kvalit životního prostředí a na zajištění kvalitní a ekologicky šetrné dopravní i 
technické infrastruktury. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační 
pokryv, zvířena a člověk. Každý region je jedinečný a řeší specifické problémy, zároveň však čelí i 
obecným problémům současnosti jako je např. globální změna klimatu, zvyšující se potřeba energii, 
nárůst dopravy. Na území MAS se stýkají přírodní území zvláště chráněná s místy intenzívní 
průmyslové výroby a dopravy a je potřeba dbát na to, aby potřeby obou jednotlivých typů území 
nebrzdily zásadně rozvoj druhého typu. 
 

V rámci této priority si MAS stanovila strategický cíl: Zlepšení kvality života občanů a životního 
prostředí. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_(geografie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podneb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99ena
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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Plánem MAS je souborem aktivit pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit 
nevhodné zásahy do krajiny způsobené zemědělskou a průmyslovou výrobou, urbanizací, exhalacemi 
apod.   
B  OBČANÉ  
Tato priorita je zaměřena na všechny obyvatele v území Sdružení SPLAV. Jak vyplynulo z analýzy, není 
demografická situace v MAS dobrá, počet obyvatel v posledních letech spíše klesá, a to především kvůli 
převažujícímu počtu lidí vystěhovalých z regionu nad nově přistěhovalými, což je signálem, že trvale 
bydlící občané zde nejsou příliš spokojeni a ani pro přistěhování není region pokládán za perspektivní. 
Vývoj počtu obyvatelstva je územně nerovnoměrný, v některých obcích zvláště horské části regionu 
dochází k výraznějším poklesům počtu obyvatel v důsledku nedostatku pracovních míst a horší 
dostupnosti občanského vybavení, překvapivě ztrátová, co do počtu obyvatel jsou však i města, kde tyto 
nedostatky nejsou. Obyvatelstvo rovněž postupně stárne a zhoršuje se tím jeho věková struktura se 
všemi navazujícími negativními důsledky. 
 

V rámci této priority si MAS stanovila strategický cíl: Zlepšení demografické struktury a sociální 
situace občanů.  
 

Snahou MAS je souborem aktivit této prioritní oblasti zamezit poklesu počtu obyvatel zajištěním dobré 
přístupnosti a kvality základních životních potřeb občanů – práce, bydlení, vzdělávání, občanského 
vybavení a zábavy.  
 
C  PODNIKÁNÍ 
Ekonomika má vliv na všechny ostatní oblasti života. Hlavním cílem MAS je zvyšovat 
konkurenceschopnost místní ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí pro současné i 
nové podniky v regionu. Podnikatelská činnost není v území MAS příliš rozšířena, v přepočtu na 
jednoho obyvatele působí v regionu mnohem méně podnikatelů než v jiných částech ČR. Navíc je 
podnikatelská činnost koncentrována do zemědělství a průmyslu (převážně strojírenského), méně pak 
do služeb, obchodu nebo dopravy. Chybí větší diverzifikace odvětví. Nedostatečná je i síť sociálně 
zaměřených podniků a pracovních míst pro různě znevýhodněné občany. 
 

V rámci této priority si MAS stanovila strategický cíl: Zvýšení počtu a rozmanitosti 
podnikatelských aktivit.  
 

Snahou MAS bude prostřednictvím podpořených aktivit nastartovat rozvoj podnikání především 
v řemeslech, obchodě a službách jako zdroj rozmanitých pracovních míst a záruku trvalé stabilizace 
obyvatel. 
 
 
 

3. 4. POPIS TÉMAT A AKTIVIT SCLLD 

 
Prioritní oblasti Prostředí, Občané a Podnikání se podrobněji člení na 14 témat a 54 aktivit. 
 
Prioritní oblast A PROSTŘEDÍ 
 
Téma A1 Prostředí ve volné krajině 
Zajištění kvalitního životního prostředí je jedním ze základních cílů této strategie. Během 80. let 
docházelo ke znečišťování ovzduší (vč. hřebenů Orlických hor) z emisí tepelných elektráren, které sídlí 
mimo území MAS. Docházelo tak k výrazným škodám zejména na lesních porostech. Po jejich odsíření 
znečištění výrazně pokleslo a v současné době patří území MAS k oblastem s velmi dobrou kvalitou 
prostředí. Aktivity v této oblasti by měly přispět k efektivnímu využívání všech přírodních zdrojů při 
minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti a přírodních hrozeb na životní prostředí.  
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Aktivity naplní cíle: 

 a.1. Zachování venkovského a přírodního charakteru regionu, omezení novostaveb v 
extravilánu obcí, využívání stávajících objektů.  

 a.3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými situacemi. 

 a.4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, vod, rostlin i živočichů 
v krajině.  

 

Účelem podporovaných aktivit je ochrana a návrat k původnímu přirozenému přírodnímu prostředí 
snižováním vlivu člověka na přírodu. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, specifickým územím je oblast CHKO Orlické hory a 
další chráněná území a prvky. U nich bude postupováno v součinnosti se Správou CHKO Orlické hory 
podle zvláštních předpisů. 
 

Aktivita A1.1 Domácí a volně žijící živočichové  
Aktivita je zaměřena na ochranu živočichů žijících ve volné přírodě, ale i v domácnostech nebo 
jejich blízkosti. V území žije množství živočichů, kteří jsou zákonem chráněni, ať už v CHKO 
Orlického hory nebo mimo ní. Na druhé straně se však v území vyskytují i živočichové, kteří působí 
ve volné krajině problémy a jejichž stav je nutné regulovat. Sdružení SPLAV bude podporovat 
zejména péči o osamělá, nemocná a týraná zvířata, ale i péči o zvěř v jejím přirozeném prostředí. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro péči o zvěř, instalace zařízení, monitoring zvířat, 
technologie a stroje, výroba a nákup krmiv, oplocení a vybavení areálů, veterinární zařízení, 
vakcinace atp. 
 
Aktivita A1.2 Vodoteče, vodní plochy, protipovodňová opatření 
Vodní toky v území nevykazují výraznější znečištění. V regionu se nacházejí převážně horní, příp. 
střední toky řek, což ale způsobuje bleskové povodně, na které nelze mnohdy s předstihem 
reagovat. Území Sdružení SPLAV má z nedávných let zkušenosti s mnoha povodňovými 
situacemi. Ty se navíc opakují ve stále častějších intervalech a jsou kromě vysokých srážkových 
úhrnů způsobeny i zásahy člověka do krajiny - odlesněním, nevhodnou úpravou menších toků 
v minulosti nebo melioracemi. Reakcí na tyto situace bylo budování protipovodňových opatření, 
které však ještě není dokončeno. S tím souvisí komplexní revitalizace území poblíž vodních toků, 
vč. staveb hrází, poldrů, ale i obnova výše popsané retenční schopnosti krajiny. MAS bude 
podporovat zejména protipovodňová opatření příznivá životnímu prostředí, a to v povodích řek 
ohrožených povodněmi. Podporována bude i revitalizace vodotečí přírodě blízkým způsobem a 
rekultivace písníků. 
 

Vhodné výdaje: protipovodňové hráze, poldry, úpravy a čištění koryt vodotečí, břehů, čištění a 
monitoring čistoty vod, povodňový monitoring, doprovodný mobiliář, opatření na komunikacích atp. 
 
Aktivita A1.3 Lesy, zeleň, půdy v extravilánu  
V MAS je více než jedna třetina území lesních pozemků, více než pětina travních porostů a 
přibližně 30 % orné půdy. Naprostá většina plochy území je tak předmětem této aktivity. Zejména 
v horské části MAS zaujímají nadpoloviční podíl plochy lesy, které tvoří rozsáhlý souvislý komplex, 
který vybíhá až do podhůří Orlických hor. Hlavním problémem těchto lesů je jejich nízká ekologická 
stabilita (malý podíl listnatých dřevin, zejména v horské části). Proti tomu v podhorské části tvoří 
většinu plochy orná půda, která je intenzivně využívaná k zemědělským účelům. 
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MAS bude podporovat výsadbu místně příslušných druhů zeleně, obnovu historických skupin 
vzrostlé zeleně a výsadbu dělících prvků – alejí, remízků a odstraňování invazních a nepůvodních 
druhů rostlin. 
 

Vhodné výdaje: nákup, výsadba a ošetření zeleně, protierozní opatření, úpravy příkopů, sekání, 
stroje, nářadí, technologie, výroba sazenic, semenáčů atp.  
Aktivita A1.4 Opatření k ochraně životního prostředí 
Ochrana životního prostředí je jednou ze základních podmínek pro zachování přírodních hodnot 
regionu. I když se díky odsiřování elektráren a modernizaci technologií velkých znečišťovatelů 
v posledních letech výrazně zlepšila kvalita životního prostředí, menší a střední stacionární zdroje 
znečištění stále nejsou uspokojivě vyřešeny. V Orlických horách jsou na lesních porostech 
zejména v hřebenových partiích stále patrné následky znečišťování před r. 1990 Je potřeba se 
věnovat nejen ovzduší, ale i dalším přírodním složkám (voda, půda). Zodpovědného přístupu 
obyvatel k životnímu prostředí lze docílit účinným environmentálním vzděláním. MAS bude rovněž 
podporovat legislativní ochranu území (vyhlašování chráněných území i krajinných prvků). 
 

Vhodné výdaje: monitorovací zařízení, drobná zařízení k ochraně cenných lokalit, lapače škůdců, 
postřiky, tvorby chráněných území a prvků atp. 

 
Téma A2 Prostředí v sídlech 
Na území Sdružení SPLAV převažují spíše sídla menší a střední velikosti, nejsou zde žádná velká 
města ani městské aglomerace. Zastavěná plocha tvoří pouze 1,5 % celkové plochy MAS. Přesto je 
potřebné věnovat prostředí v sídlech náležitou pozornost. Na území MAS nejsou žádní významní 
znečišťovatelé prostředí, problém je spíše s lokálními znečišťovateli, nárůstem automobilové dopravy, 
zvyšující se produkcí odpadů apod. Automobilovou dopravou jsou postižena především větší města a 
obce s nevyřešenou vysokou tranzitní dopravou. Ty trápí nejen špatná kvalita ovzduší, ale i zvýšená 
hluková hladina.  
 

Aktivity naplní cíle: 

 a.1. Zachování venkovského a přírodního charakteru regionu, omezení novostaveb v 
extravilánu obcí, využívání stávajících objektů. 

 a.2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace opatření k snížení dopravní zátěže, 
znečišťování působením průmyslové a zemědělské výroby a dalších negativních vlivů.  

 a.3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými situacemi. 
 

Účelem podporovaných aktivit je ochrana člověka jako obyvatele sídel před vlivem strojů. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, specifickým územím jsou města a obce se zvláštními 
zátěžemi životního prostředí, jejichž záměry budou upřednostňovány.  
 

Aktivita A2.1 Nakládání s odpady 
Fungující odpadové hospodářství je jednou ze základních potřeb pro kvalitní život v regionu. 
Produkce odpadů je v nejen na území MAS poměrně vysoká, a i když v posledních letech spíše 
kolísá, dlouhodobě dochází k jejímu nárůstu. V regionu se nenachází žádná spalovna ani jiné 
zařízení na zpracování odpadů, místní skládka odpadů je pouze v Potštejně a v Rychnově n/K. 
Cílem aktivit je zefektivnit nakládání s odpady, ale také motivovat obyvatele i podniky ke snížení 
produkce odpadů a důslednému třídění odpadů. Podporována bude rovněž likvidace starých 
ekologických zátěží v území. 
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, rekonstrukce, výstavba zařízení a ploch pro nakládání 
s odpady, nákup technologií, strojů a zařízení, kontejnerů, likvidace skládek a ekologických zátěží 
atp.    
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Aktivita A2.2 Veřejná zeleň v intravilánu obcí 
Aktivita se věnuje ochraně všech ploch zeleně v zastaveném území měst a obcí. Zejména ve 
městech je důležité pro kvalitní život zachování parků, lesoparků a ostatních zelených ploch, které 
slouží pro odpočinek obyvatelstva. Ochrana a údržba veřejných prostranství spočívá především 
v údržbě trávníků a další zeleně nebo úklidu zelených ploch. Patří sem rovněž údržba drobných 
okrasných vodních ploch a prvků, které jsou součástí veřejných prostranství (kašny, jezírka, 
fontány), uměleckých děl umístěných na veřejných prostranstvích a péče o městský i obecní 
mobiliář (lavičky, odpadkové koše, apod.). MAS bude podporovat především úpravu městských 
veřejných prostranství pro pobyt občanů a rozšiřování ploch udržované kultivované městské i 
obecní zeleně. 
 
Vhodné výdaje: projektová dokumentace, úprava a údržba ploch, nákup a výsadby zeleně, vodní 
plochy, mobiliář, technika k údržbě, drobné architektonické prvky a stavby atp.    
 
Aktivita A2.3 Ochrana ovzduší 
Ovzduší v sídlech je znečišťováno především ze stacionárních zdrojů průmyslových podniků i 
individuálních objektů. Velké podniky, které by významnějším způsobem znečišťovali ovzduší, zde 
nepůsobí. Problém tvoří spíše menší znečišťovatelé, kteří mnohdy nemají odsiřovací zařízení. 
Vzhledem k rostoucím cenám energií jsou významným znečišťovatelem rodinné domy, které 
používají na topení pevná paliva. Kromě toho se sídla potýkají s negativními vlivy automobilové 
dopravy, jako je znečištění polétavým prachem nebo oxidy dusíku. Sdružení SPLAV bude 
podporovat aktivity, která povedou ke snížení emisí do ovzduší, a to jak technologické úpravy, tak i 
stavební úpravy a organizační změny v dopravě.  
 

Vhodné výdaje: monitoring, odsiřovací stanice, stavební úpravy objektů a komunikací, výsadba 
ochranné zeleně, změny technologie, výměna topných médií atp.     
 
Aktivita A2.4 Akce k ochraně životního prostředí 
MAS bude podporovat nejrůznější akce, které upozorňují obyvatelstvo na dopady ničení životního 
prostředí. Jedná se jak o globální akce, jako je Den země, tak i regionální, které jsou zaměřené na 
specifické problémy Rychnovska.  
 

Vhodné výdaje: osvětová činnost, environmentální vzdělávání, odborné vzdělávání, samostatné 
informační panely, informační materiály, výstavy, dobrovolnické pobyty, akce, mzdové a režijní 
výdaje, nákup služeb, vybavení, propagace,atp. 

 
Téma A3 Dopravní infrastruktura 
Důležitým předpokladem konkurenceschopnosti regionu je zajištění odpovídající dopravní infrastruktury. 
Ta je významnou podmínkou rozvoje daného území. Území není napojeno na žádné dálniční ani 
vysokorychlostní tratě, ani se žádné takové spojení nepřipravuje. Po vybudování dálnice D11 k Hradci 
Králové se sice dostupnost regionu zlepšila, nicméně dopravní spojení je stále nedostatečné. Proto je 
nezbytné zajistit alespoň odpovídající napojení po komunikacích 1. třídy i nižších tříd. 
 

Kromě kvalitních silnic je potřeba rozvíjet i železniční dopravu a další druhy ´pomalejší´ dopravy 
(cyklistická, pěší apod.). Důležité je rovněž nejen vybudování kvalitní dopravní infrastruktury ale i 
zajištění dostatečné dopravní obslužnosti v území veřejnou hromadnou dopravou jako rovnocenný 
způsob dopravy občanů. 
 

Aktivity naplní cíle: 

 a.2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace opatření k snížení dopravní zátěže, 
znečišťování působením průmyslové a zemědělské výroby a dalších negativních vlivů.  

 c.4. Využití polohy regionu k zintenzivnění dopravního spojení a spolupráce s Polskem. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Účelem opatření je rozvoj dopravy přátelské k člověku, tedy nenarušující životní prostředí. 
 
Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, podporována bude dostatečná dopravní obslužnost 
malých obcí zejména v horské části regionu, rozšíření značených pěších tras a zároveň omezení 
negativních vlivů dopravy ve městech a při průjezdních komunikacích. 
 
 

Aktivita A 3.1 Pěší stezky, chodníky 
Pěší stezky a chodníky slouží jak potřebám místních obyvatel v rámci každodenního života, tak i 
turistům a návštěvníkům v území. Přitom zejména rozsah a stav chodníků v obcích není vždy 
dobrý. S nárůstem automobilové dopravy je potřeba chodníků stále větší, a to i v místech, kde 
dříve chodníky nebyly nutné. Chodníky jsou na území většiny obcí MAS, v některých však dosud 
chybějí. S ohledem na zajištění bezpečnosti pěších obyvatel by měla výstavba a modernizace 
chodníků mít stále větší prioritu. Pěší stezky jsou ostatní, většinou nezpevněné cesty určené pro 
přesun pěších obyvatel. Jako pěší stezky mohou fungovat i turistické značené stezky, jejichž 
hustota je v území nerovnoměrná, v podhorské části spíše nižší zato v Orlických horách je jejich 
výskyt mnohem hustší. V případě návrhu na vznik nové turistické trasy bude MAS takové stezky 
podporovat.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a rekonstrukce chodníků a stezek, související drobné stavby (mostky, 
obrubníky…), mobiliář (lavičky, koše, drobné herní a naučné prvky), zeleň, svislé i vodorovné 
dopravní a turistické značení, směrovky, informační tabule,  
 
Aktivita A 3.2 Cyklo a hipostezky, běžecké trasy 
Podobně jako pěší stezky mohou i cyklostezky sloužit jak potřebám místních obyvatel, tak i turistů. 
V posledních letech nastal značný rozmach cyklostezek i cyklotras, které slouží většinou potřebám 
turistů. Takové rozšiřování možností pro cykloturisty určitě přispívá k rozvoji cestovního ruchu 
v regionu, nicméně MAS bude podporovat především cyklostezky a cyklotrasy, které by sloužily 
místním obyvatel pro běžnou dopravu do zaměstnání a do škol, za službami nebo zábavou. Silnice 
1. tříd a často i nižších nejsou pro cyklisty bezpečné, stezky by měly vést odděleně od 
automobilové dopravy. V některých případech jsou zařízeny cyklostezky společně s chodníky pro 
pěší, což je alespoň částečné řešení situace. Součástí budování cyklostezek je i výstavba 
doplňkových zařízení, jako např. stojany na kola apod. Hipostezky nejsou na území MAS 
rozšířené, existuje pouze 1 značená hipostezka. Vzhledem k tomu, že jízda na koni je čím dál tím 
populárnější aktivitou a klidné přírodní prostředí v regionu k ní poskytuje ideální podmínky, je cílem 
MAS rozšířit možnosti tohoto zdravého sportu a vybudovat další vhodné trasy.  
Naproti tomu běžecké trasy jsou zvláště na ú)zemí hor velmi rozšířené a využívané jak turisty, tak i 
místními občany pro příměstskou rekreaci. Snahou MAS je přispět k rozšíření a dobré údržbě 
těchto tras podporou nákupu vhodných strojů. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklostezek, související drobné stavby 
(mostky, obrubníky…), mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, altány, drobné herní a naučné 
prvky.), zeleň, svislé i vodorovné dopravní a turistické značení, směrovky, informační tabule, nákup 
strojů na údržbu zimních tras. 
 
Aktivita A3.3 Silnice a železnice 
Silniční doprava je nejčastějším druhem dopravy na střední vzdálenosti, kterou navíc využívá stále 
větší počet obyvatel. Územím procházejí dvě silnice 1. třídy. Tyto komunikace až na malé výjimky 
vedou zastavěnými částmi obcí, přitom stavby obchvatů se stále oddalují. V současné době je 
připravena výstavba obchvatu Doudleb nad Orlicí, ostatní obce (Rychnov n/K, Solnice, Bílý Újezd, 
Domašín atd.) stále čekají. Silnice nižších tříd trápí především jejich technický stav, náklady na 
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údržbu těchto komunikací jsou především v horských oblastech značné. V rámci tohoto opatření 
budou rovněž podporovány místní komunikace, ale také řešení dopravy v klidu, tj. výstavba a 
modernizace parkovišť.  
 

Železniční doprava zasahuje do území pouze okrajově, nicméně její význam není marginální. Stav 
některých nádraží a zastávek je špatný, je potřeba jejich modernizace. Spíše ve stadiu úvah je 
zatím propojení horských středisek v Orlických horách (vč. napojení na Polsko) železniční 
dopravou. MAS bude podporovat především opatření ke snížení negativních vlivů dopravy 
v sídlech a také údržbu místních komunikací zejména v horské oblasti. 
Vhodné výdaje: výstavba a rekonstrukce komunikací a železničních tratí, související drobné stavby  
(mostky, obrubníky, příkopy, zpomalovací zařízení, parkoviště, odpočívadla…), související zeleň, 
svislé i vodorovné dopravní značení, výstavba podchodů, semaforů, zpomalovacích zařízení apod. 
 
Aktivita A3.4 Veřejná doprava 
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou je důležitou podmínkou rozvoje území. 
V posledních letech nastává odklon od veřejné dopravy, méně lidí cestuje prostředky hromadné 
dopravy. Spoje se tak ruší, lidé na jednu stranu dávají přednost automobilové dopravě kvůli 
pohodlí, na druhé straně jsou nuceni auta používat z důvodu nemožnosti se jinak dopravit a tato 
situace tvoří začarovaný kruh. V každé obci je zajištěna alespoň minimální dopravní obslužnost, 
nicméně v mnoha případech neodpovídá potřebám místních obyvatel. Jednotlivé druhy hromadné 
dopravy nejsou koordinovány lokalizací ani časově, mobiliář je nefunkční a neumožňuje bezpečný 
pobyt čekajících pasažérů. Je proto potřeba přistoupit k budování přestupních terminálů a 
zkvalitnění zázemí na zastávkách veřejné hromadné dopravy  
V případě, že se nevyplatí poskytovat plnohodnotnou dopravní obslužnost, je možné ji nahradit i 
jinými aktivitami, jako je doprava mikrobusy, speciálními autobusy na objednání, školními autobusy 
apod. Tato alternativní řešení vzniklá na základě spolupráce obcí a dalších subjektů bude MAS 
přednostně podporovat.  
 

Vhodné výdaje: budování přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy, zejména v návaznosti 
na cyklodopravu vč. pořízení stojanů na kola, zkvalitnění zázemí na zastávkách hromadné dopravy 
(budování nových a údržba stávajících zastávek vč. pořízení přístřešků a potřebného mobiliáře – 
lavičky, koše, informační tabule atd.). 

 
Téma A4 Technická infrastruktura 
Technická infrastruktura zahrnuje veškeré inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energetické sítě), 
telekomunikační sítě vč. moderních technologií i alternativní zdroje energie. Vybavenost obcí prvky 
technické infrastruktury je i přes postupné zlepšování stále v některých, zejména okrajových částech 
obcí, spíše nedostatečná. Problémem může být i napojení nové bytové výstavby na inženýrské sítě, 
které tak možnosti rozvoje obce omezují. Kromě toho je nutné modernizovat současnou energetickou a 
distribuční sít. Spotřeba energií navíc každoročně stoupá. V poslední době se množí výstavba 
alternativních zdrojů elektrické energie, ne však vždy příznivých k životnímu prostředí. MAS bude 
podporovat spíše drobná místní řešení s pozitivním vlivem na místní ekonomiku a prostředí, 
odstraňování havarijních stavů infrastruktury a doplňování základní technické infrastruktury tam, kde 
chybí. 
 

Aktivity naplní cíle: 

 a.2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace opatření k snížení dopravní zátěže, 
znečišťování působením průmyslové a zemědělské výroby a dalších negativních vlivů.  

 

Účelem aktivit je zajištění funkční základní technické infrastruktury (pitná voda, elektrická energie, 
čištění odpadních vod) ve všech obcích regionu. 
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Specifické území a aktivity: Téma je celoplošné, podporována bude zejména dostavba chybějící 
infrastruktury mimo zemědělskou půdu. 
 

Aktivita A4.1 Vodovody a vodní zdroje 
V regionu je poměrně dobře rozvinutý systém veřejných vodovodů. Na vodovod jsou napojeny 
téměř všechny obce v MAS, ovšem v řadě z nich nejsou k vodovodu připojeny okrajové části obcí. 
To se týká především horských obcí a jejich částí. Přitom území je bohatou zásobárnou 
podzemních i povrchových vod. Na podzemních zdrojích je založeno zásobování vodou celého 
regionu. Rozšíření rozvodů pitné vody naráží i na nezájem občanů, kteří dávají zvlášť v malých 
obcích přednost využívání bezplatné vody ze studní. Aktivity budou směřovány k rozšiřování 
vodovodní sítě i modernizaci současné soustavy, stejně tak i ochraně vodních zdrojů v území 
MAS.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava vodovodních vedení, zdrojů a úpraven pitné vody, nákup 
technologií, strojů a vybavení atp. 
 
Aktivita A4.2 Kanalizace a ČOV 
V odvodu a čištění odpadních vod region zaostává za celostátními průměry podílu připojených obci 
i obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou čističkou odpadních vod.  Vybudovanou kanalizační 
sít vč. ČOV má polovina obcí MAS, většinou se jedná o města a větší obce regionu. V několika 
menších obcích nebo jejích částech funguje alespoň dešťová kanalizace. Některé obce, nebo 
minimálně jejich okrajové části, však dosud nejsou napojeny na žádnou kanalizační síť. Limitujícím 
faktorem především v horské části MAS je morfologie terénu, většinou se však jedná o nedostatek 
finančních prostředků na nákladná zařízení i odpor občanů situaci řešit za cenu platby stočného. 
MAS bude podporovat i alternativní místní způsoby čištění odpadních vod v obcích. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava kanalizačního vedení a ČOV, nákup technologií, strojů a 
vybavení atp. 
 
Aktivita A4.3 Plynofikace, elektrifikace 
Zatímco v podhorské části MAS je na plyn napojena většina obcí, horská část není vůbec 
plynofikována. MAS bude podporovat plynofikaci území v součinnosti s příslušnými obcemi, neboť 
náklady na vybudování jsou relativně vysoké a mnohde není ani poptávka místních obyvatel po 
zavedení plynu. Na elektrickou energii jsou napojeny všechny obce v území MAS i jejich části. 
Distribuční síť je ale poměrně zastaralá, mnohde je potřeba modernizovat rozvody elektrického 
napětí vč. zvýšení její kapacity. MAS bude podporovat elektrifikaci území z menších místních 
alternativních zdrojů.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava plynových a elektrických rozvodů, trafostanic, nákup 
technologií, strojů a vybavení atp. 
 
Aktivita A4.4 Telefon, rozhlas, nové komunikační technologie 
Aktivity se týkají veškerých telekomunikačních sítí – pokrytí televizního vysílání, bezdrátového 
veřejného rozhlasu v obci, pokrytí území mobilními telefonními operátory, vedení a napojení 
internetové sítě a další. Na většině území MAS je pokrytí telekomunikačními technologiemi 
dostatečné, navíc se stále rozšiřuje a zkvalitňuje. Problém je pouze v některých územích horské 
části MAS. Na vzestupu je především využívání nových komunikačních technologií (zejména 
internet). Podporováno bude rovněž zavedení internetu do veřejných budov. MAS bude podporovat 
především rozšíření obecních rozhlasů a dalších prostředků komunikace s obyvateli obce. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava rozvodů, nákup technologií, strojů a vybavení atp. 
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Aktivita A4.5 Alternativní zdroje energie 
Mezi alternativní zdroje energie patří solární, vodní a větrné energie, příp. energie získaná 
z vypěstovaných rostlin. Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie jsou obecně alternativní 
způsoby získávání energie podporovány. Stejně tak je tomu i v případě území MAS, nicméně je 
potřeba tyto zdroje regulovat. V případě solární energie budou podporovány spíše menší zdroje na 
současných budovách a nikoliv plošně rozsáhlá zařízení (solární panely) ve volné krajině. 
V případě větrných elektráren budou podporovány spíše nižší zařízení, jelikož vysoké větrné 
elektrárny, které se začali stavět např. v Orlických horách, narušují krajinný ráz. MAS bude 
podporovat technické úpravy již existujících zařízení směřující k možnosti využívání komunálního 
odpadu jako paliva. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava budov, zařízení a technologií na ekologickou výrobu energií, 
nákup strojů a vybavení atp. 

 
Prioritní oblast B OBČANÉ 
 
Téma B1. Výchova a vzdělání 
Vzdělaní a kvalifikovaní obyvatelé patří mezi hlavní faktory socioekonomického rozvoje každého 
regionu. Bohužel vzdělanost obyvatelstva v území MAS dosahuje spíše podprůměrných hodnot, podíl 
obyvatel se středoškolským a zejména vysokoškolským vzděláním je nižší než v krajském i 
republikovém průměru. Důležitá je také vzájemná propojenost mezi nabídkou vzdělávacích modulů a 
trhem práce. Region má sice díky existenci automobilového závodu v Kvasinách podprůměrnou 
nezaměstnanost, nicméně nabídka pracovních míst je úzce vázána na specializovaná strojírenská 
odvětví. Region se tak potýká s nesouladem nabídky středního a učňovského školství na straně jedné a 
potřebami místního trhu práce na straně druhé. Tento nepoměr je ještě vystupňován dlouhodobě nízkou 
atraktivitou technických oborů. 
 

Aktivity naplní cíl:   

 b.2. Zavedení a podpora alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a 
přístupnosti vzdělávacích programů a institucí, učňovského školství a vzdělávání 3. věku.  

 

Jeho účelem je tedy dobrá dostupnost a dostatečná kapacita kvalitních školských zařízení všech stupňů 
v území MAS. Nadstavbou by měla být i variabilita škol, a to jak co do zaměření, tak i metody výchovy a 
výuky.  
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, důraz bude kladen na dobrou a bezpečnou dostupnost 
předškolních a školních zařízení pro všechny děti a mládež regionu a uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce. 
 

Aktivita B1.1 Předškolní výchova 
Účelem aktivit je zajištění výchovné a vzdělávací funkce u nejmenších dětí. Předškolní výchova 
zahrnuje síť jeslí a obdobných zařízení a mateřských škol. Těmi je vybavena většina obcí v území 
MAS – pouze v 10 převážně velmi malých obcích se mateřská škola nenachází. Naplněnost 
mateřských škol je různá, v některých případech dětí spíše ubývá, v jiných je naopak kapacita 
naplněná a je nutné další rozšiřování školek. V Kvasinách dokonce díky zvyšujícímu se počtu dětí 
chystají její zřízení. Vzhledem k obecné demografické situaci v regionu další rozšiřování kapacity 
mateřských škol nepředpokládáme, jedná se spíše o vyrovnání a variabilitu kapacit školek a jejich 
finanční stabilizaci.  
 

MAS však bude podporovat i další formy předškolní výchovy, jako je péče některého z rodičů o 
více dětí v obci apod. Jednou z forem, jež byla před nedávnem schválená parlamentem a která by 
mohla najít uplatnění v některých obcích Rychnovska, je možnost, že rodiče budou moci nechat 
dítě hlídat v tzv. dětské skupině. V těchto skupinách budou moci být děti od jednoho roku až do 
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zahájení povinné školní docházky. Tyto dětské skupiny nebudou muset splňovat přísné normy jako 
běžné mateřské školy, jejich svépomocný provoz je ekonomicky nenáročný a tyto malé skupiny 
mohou i lépe reagovat na průběžné změny počtu dětí.   
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava objektů pro předškolní zařízení, vybavení objektů, HW, SW, 
herní a výukové prvky, úprava a vybudování areálů předškolních zařízení, vybavení areálů 
nezbytným vybavením a herními prvky, zeleň a komunikace uvnitř areálů, přípojky a rozvody 
inženýrských sítí, mzdové a režijní náklady. 
 
Aktivita B1.2 Školní vzdělávání 
Školní vzdělávání zahrnuje jednak základní školství, tj. síť základních škol, ale také střední 
školství, tj. gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Základní školy se nacházejí 
ve 2/3 obcí MAS, z toho v 10 obcích je úplná školní docházka (1-9. ročník). Tato situace je 
přibližně optimální, potenciál na vznik další školy by měla pravděpodobně jediná z obcí, kde škola 
dosud není – Liberk. Většina škol se však neustále potýká s existenčními problémy vyplývajícími 
z kolísání počtu žáků a zvyšujících se provozních nákladech. Předmětem diskuze mezi obcemi 
musí být zefektivnění činnosti škol, spolupráce obcí při jejich provozování, sdílení kapacit i nákladů. 
Podpora MAS bude proto zaměřena kromě oprav školních objektů a areálů především na vznik a 
uplatnění variabilních výukových plánů a metod v souladu se zájmem dětí, možností uplatnění i 
místními podmínkami např. na sport, polský jazyk, apod.  
 

V rámci středního školství jsou všechny školy koncentrovány do Rychnova nad Kněžnou. 
V případě středního školství (vč. učňovského) je hlavním účelem opatření optimalizace oborové 
struktury středních škol v souladu s potřebami na trhu práce. V současné době je poptávka ze 
strany zaměstnavatelů zejména po technických oborech. Důležitým úkolem MAS bude tedy 
propagace učňovských oborů jako perspektivní formy vzdělání a pracovního uplatnění. V souladu 
se strategickými dokumenty kraje bude rovněž podporována integrace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, jestliže toto začlenění bude žákům 
prospěšné. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a modernizace škol a dalších školních zařízení (družin, jídelen, tělocvičen 
apod.), nákup vybavení do škol, HW, SW, akce na podporu vzdělávací činnosti, úprava a 
vybudování areálů předškolních zařízení, vybavení areálů nezbytným vybavením a herními prvky, 
zeleň a komunikace uvnitř areálů, přípojky a rozvody inženýrských sítí, mzdové a režijní náklady 
atp. 
 
Aktivita B1.3 Celoživotní vzdělávání 
Vzdělávání se netýká jen dětí a mladších obyvatel, ale i těch, kteří povinnou školní docházku již 
dříve absolvovali. Tato aktivita se zaměřuje na osoby v produktivním, ale i poproduktivním věku, 
kteří se chtějí dále vzdělávat. Vzhledem ke stárnutí populace a přibývajícím aktivitám obyvatelstva i 
ve vyšším věku lze předpokládat zvyšující se poptávku po tomto druhu vzdělávání. V současné 
době občané v území MAS nemají příliš příležitostí – jednou z možností je např. vzdělávání při 
vyšší odborné škole v Rychnově nad Kněžnou. Za dalším vzděláváním musí obyvatelé cestovat 
mimo region, např. do Hradce Králové. Nabídka prezenčního, distančního i e-learningového  
vzdělávání by se měla v regionu rozšířit a přizpůsobit zájmu obyvatel, například i ve spolupráci se 
středními a vysokými školami. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro celoživotní vzdělávání, nákup vybavení, výukových 
programů a pomůcek, HW, SW, mzdové a režijní náklady atp. 
 
Aktivita B1.4 Věda a výzkum 
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Investice do vědy a výzkumu nemají obvykle okamžitý výsledek, nicméně v delším časovém 
horizontu se projeví jejich prospěšnost. Na území MAS není jediné pracoviště, které by se přímo 
zaměřovalo na vědu nebo výzkum. Absence takového pracoviště způsobuje odliv obyvatel 
s vysokoškolským a částečně i středoškolským vzděláním mimo Rychnovsko. Navíc 
Královéhradecký kraj jako celek patří k regionům se spíše nízkým objemem výdajů na vědu a 
výzkum v rámci ČR a také podprůměrným počtem zaměstnanců v této oblasti. Výše uvedené má 
za následek odchod kvalitních lidských zdrojů z regionu. MAS bude podporovat vznik vědeckého či 
výzkumného pracoviště nebo alespoň podporu vědy a výzkumu v rámci existujících institucí 
(podniků, škol, ale i třeba neziskových organizací apod.) v území Sdružení SPLAV.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro vědu a výzkum, vybavení, technologie, stroje, HW, 
SW, zeleň a komunikace uvnitř areálů, přípojky a rozvody inženýrských sítí, mzdové a režijní 
náklady atp. 

 
Téma B2. Bydlení 
Kvalitní a důstojné bydlení je jednou ze základních potřeb obyvatel a zároveň je základním lidským 
právem, které by za žádných okolností nemělo být nikomu upíráno nebo podmiňováno. Pro území MAS 
je typická rozdrobená sídelní struktura, tradice zemědělství a s tím související výskyt menších selských 
stavení i rozsáhlých hospodářských usedlostí. Jednoznačně venkovský charakter území Sdružení 
SPLAV odpovídá tomu, že relativně velké množství obyvatel žije v rodinných domech. Z toho vyplývá na 
jednu stranu větší průměrná zalidněnost jednoho bytu, na druhou stranu větší rozloha bytů. Úroveň 
bydlení většiny obyvatel v MAS je poměrně kvalitní, i když domy, ve kterých občané bydlí, postupně 
stárnou. Určitou rezervu pak tvoří neobydlené byty, které jsou určeny k rekreaci, nicméně často později 
slouží i k trvalému bydlení. Hlavním cílem tohoto téma je podpořit v obcích nabídku bytů různého 
standardu i ekonomické náročnosti dosažitelných pro různé sociální skupiny obyvatel. Zvláštní 
pozornost bude MAS věnovat podpoře vzniku bytů s regulovaným nájemným pro mladé rodiny a 
seniory. 
 

Aktivity naplní cíle:  

 a.1. Zachování venkovského a přírodního charakteru regionu, omezení novostaveb v 
extravilánu obcí, využívání stávajících objektů. 

 b.1. Obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních komunitách, posílení 
odpovědnosti obcí za znevýhodněné občany a odpovědnosti občanů za prosperitu obce. 

 

Účelem aktivit je tedy dostatečná nabídka bytů pro všechny sociální skupiny občanů, a to přednostně 
uvnitř zastavěných částí obcí a měst a s využitím stávajících objektů.  
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, přednostně budou podporovány revitalizace stávajících 
objektů a ploch v obcích a městech, kde dochází k úbytku obyvatel resp. kumulaci negativních 
sociálních jevů. 
 

Aktivita B2.1 Nová bytová výstavba 
Bytová výstavba měřená počtem dokončených bytů v posledních 10-15 letech je v území MAS 
poměrně omezená, navíc územně značně nerovnoměrná (relativně výrazně nejvyšší výstavba 
proběhla, a to formou apartmánových bytů, v Říčkách v Orlických horách). Sice se v každé obci 
Sdružení SPLAV postavil v posledních 15 letech alespoň 1 byt, ve většině obcí to však byly jen cca 
1-2 byty ročně. Důsledkem toho je i postupný odliv obyvatel z regionu. Je potřeba tuto výstavbu 
znovu oživit, a to jak formou výstavby rodinných domů, tak i bytových domů. Většina obcí má ve 
svých územních plánech sice připraveny plochy pro novou bytovou výstavbu. MAS však bude 
upřednostňovat projekty výstavby na volných pozemcích v intravilánu obcí mimo kvalitní 
zemědělskou půdu.  Zvýhodněny budou stavební aktivity obcí zaměřené na stabilizaci mladých 
rodin a dožití seniorů v obci. 
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Vhodné výdaje: Nová výstavba bytů v bytových domech, rodinných domech a dalších typech 
objektů k bydlení. Úpravy areálů, zeleň, přístupové a obslužné komunikace, přípojky a rozvody 
inženýrských sítí atp. 
 
Aktivita B2.2 Opravy a rekonstrukce bytů 
Domovní a bytový fond v regionu stárne a je potřeba jej modernizovat. Zejména v horské části 
MAS je bytový fond jeden z nejstarších v České republice. Účelem této aktivity jsou opravy a 
rekonstrukce bytů v  bytových domech vč. revitalizace celých obytných komplexů, ale i rodinných 
domech. Modernizace bytového fondu zahrnuje zateplení budov vč. výměny oken, výměnu 
způsobu vytápění, opravy střech apod. Vedle oprav stávajících bytových objektů bude 
podporována přestavba nebytových prostorů a budov jiného užívání na byty pro trvalé bydlení, 
protože v každé obci i městě se nacházejí nevyužívané objekty různého určení vhodné 
k přestavbě. Tím dojde i k zlepšení vzhledu sídel a úsporám zemědělské půdy. 
 

Vhodné výdaje: Rekonstrukce bytů v bytových domech, rodinných domech a dalších typech 
objektů k bydlení. Přestavby prostor a objektů jiného určení na byty. Úpravy areálů, zeleň, 
přístupové a obslužné komunikace, přípojky a rozvody inženýrských sítí atp.  
 
Aktivita B2.3 Sociální bydlení 
Sociální bydlení je komplex nástrojů poskytujících pomoc domácnostem, které si bydlení nejsou 
schopny zajistit samy. Kromě standardního bydlení je potřebné podporovat i bydlení pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel. Podporovány budou startovací byty pro mladé rodiny, byty se 
sníženým nájemným různého standardu pro ekonomicky slabé občany, malé byty pro osamělé 
občany a další typy bydlení přednostně s využitím stávajících objektů. Upřednostněny budou 
stavební aktivity obcí zajišťujících péči o vlastní znevýhodněné občany. 
 

Vhodné výdaje: Rekonstrukce a nová výstavba objektů sociálního bydlení. Úpravy areálů, zeleň, 
přístupové a obslužné komunikace, přípojky a rozvody inženýrských sítí atp. 

 
Téma B3 Zdraví a sociální péče 
Zajištění dobré zdravotní a sociální péče je jednou ze základních priorit každého regionu. V souvislosti 
se vzrůstající střední délkou života narůstá i počet osob, které zdravotní i sociální péči potřebují. Výdaje 
na tuto péči neustále rostou a vzhledem k demografické prognóze lze předpokládat další nárůst i v 
příštích letech. Nelze se však zaměřovat jen na poskytování odpovídající péče, ale i na prevenci a 
osvětu, aby občané tuto péči potřebovali co nejméně. Cílem MAS v této oblasti je posílit veřejnou péči 
podporou záměrů neziskových a podnikatelských subjektů a zlepšit tak především dostupnost, kapacitu 
a kvalitu péče potřebných zařízení pro obyvatele všech obcí regionu. Prioritou bude především zajištění 
terénních služeb pro domácí péči o občany, vytvoření sítě menších zařízení rodinného typu a 
rovnoměrné rozmístění těchto zařízení po celém území MAS. 
 

Aktivity naplní cíle:   

 b.3. Posílení veřejné správy v péči o znevýhodněné občany, opuštěná a týraná zvířata a životní 
prostředí zapojením a podporou dalších subjektů. 

 b.4. Propagace zdravého a aktivního životního stylu, podpora kvality a dostupnosti 
volnočasových aktivit pro všechny občany. 

 b.5. Prevence a pomoc občanům v obtížných situacích. 
 

Účelem aktivit je tedy zajištění dostatečné péče o znevýhodněné občany a zároveň snižování 
potřebnosti této péče propagací aktivního a zdravého životního stylu.  
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, přednostně budou podporovány terénní služby a 
malokapacitní zařízení. 
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Aktivita B3.1 Zařízení pro zdravotnictví 
Zdravotnická zařízení jsou poměrně rovnoměrně rozmístěna po území do 12 obcí MAS. Komplexní 
péči v regionu pak zajišťuje Oblastní nemocnice v Rychnově n/K. Počet lékařů ve zdravotnických 
zařízeních je však ve srovnání s ostatními regiony nižší. Struktura sítě zdravotnických zařízení se 
v posledních letech mění s ohledem na optimalizaci péče, její zajištění však zůstává dlouhodobě 
stabilní. Celkové výdaje na zdravotnictví každoročně rostou a vývoj počtu a struktury obyvatel 
naznačuje, že tomu bude i nadále. Jelikož nelze předpokládat rozsáhlejší výstavbu objektů 
zdravotní péče v regionu, aktivita se bude spíše zaměřovat na modernizaci současných objektů a 
zajištění odpovídajícího vybavení pro zdravotnická zařízení.  
 

Vhodné výdaje: Nová výstavba a rekonstrukce objektů pro zdravotnictví, vybavení prostor, stroje, 
technologie, úprava areálů, zeleň, komunikace, inženýrské sítě atp. 
  
 
Aktivita B3.2 Zařízení sociální péče 
Vybavenost objekty sociální péče je v území na odpovídající úrovni. Jak vyplynulo z analytické 
části, nachází se zde 18 nejrůznějších zařízení sociální péče. I kapacita v těchto zařízeních je 
poměrně dobrá. Nicméně počet osob, které potřebují sociální péči, se neustále zvyšuje, což 
zvyšuje i náklady na její poskytování. Podpora MAS bude v souladu s komunitním plánem 
sociálních služeb na území ORP Rychnov nad Kněžnou zaměřena především na zajištění 
ambulantní i terénní sociální péče. Stoupá rovněž význam preventivních služeb a sociálního 
poradenství, a to v souvislosti s nezaměstnaností a růstem počtu chudých rodin. Zvláštní pozornost 
je potřeba věnovat zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
 

Vhodné výdaje: Nová výstavba a rekonstrukce objektů pro sociální péči, vybavení prostor, stroje, 
technologie, úprava areálů, zeleň, komunikace, inženýrské sítě, mzdové a režijní náklady atp. 
 
Aktivita B3.3 Akce zdravotní a sociální péče 
Aktivity zdravotní a sociální péče mají za cíl seznámit veřejnost se zdravotnickou osvětou, 
preventivními zdravotními programy, dále mají zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných 
sociálních službách a sociální péči obecně. Nejsou primárně určeny jen těm, které momentálně 
hledají odbornou pomoc v oblasti zdravotnické nebo sociální péče, ale i těm, kdo budou tuto péči 
potřebovat až v budoucnosti. Sdružení SPLAV bude podporovat akce, které jsou zaměřeny na 
prevenci nemocí a sociálních těžkostí, osvětové akce první pomoci a péče o nemocné nebo 
sociálně znevýhodněné občany i propagační akce na pomoc osobám, nacházející se ve složité 
životní situaci. 
 

Vhodné výdaje: mzdové a režijní náklady, propagace atp.  
 
Téma B4 Kultura a památky 
Významným faktorem pro spokojenost obyvatelstva s životem v regionu je i množství památek a 
kulturních zařízení. Na Rychnovsku je takových objektů a zařízení poměrně velké množství, ať už se 
jedná o zámky nebo hrady, městské a přírodní památkové zóny, jiné pamětihodnosti, ale i další kulturní 
zařízení. Kromě toho se v území koná řada kulturních akcí, ať už hudebních, divadelních nebo jiných a 
některé z nich svým významem přesahují rámec území MAS.  
 

Aktivity naplní cíle:   

 a.5. Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných míst, objektů a prvků. 

 b.6. Udržení a obnovení místně příslušných tradic.  
 

Účelem aktivit je tedy péče o objekty, areály, předměty, tradice a akce kulturního a historického 
významu a jejich využití k soudobým účelům. Podporovány budou i aktivity související s propagací 
významných osobností regionu, např. výstavy, muzea, slavnosti apod. 
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Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, přednostně budou podporovány opravy a využití 
památkově významných objektů, areálů a prvků. U nich bude postupováno v součinnosti s orgány 
památkové ochrany. 
 

Aktivita B4.1 Zařízení pro kulturu 
V regionu se nachází poměrně velké množství kulturních zařízení. Většina jich slouží převážně 
obyvatelům přímo v obcích, část z nich ale slouží i jako zařízení cestovního ruchu návštěvníkům 
v území. Některá kulturní zařízení (knihovny apod.) jsou rovnoměrně rozmístěna do většiny obcí 
regionu, většina jich je ale koncentrována jen do největšího města Rychnova nad Kněžnou. 
V rámci aktivit bude podporována jak výstavba nových kulturních zařízení, tak zejména 
modernizace a vybavení pro již existující kulturní objekty.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro kulturní účely, vybavení, exponáty, úprava a 
vybavení areálů, zeleň, komunikace, inženýrské sítě atp. 
Aktivita B4.2 Objekty, vybavení a plochy památkového významu 
V území MAS se nacházejí dvě městské památkové rezervace, a to v Rychnově nad Kněžnou a 
Rokytnici v Orlických horách. Větší je počet jednotlivých památkově chráněných objektů – zámků, 
hradů, kostelů, drobné sakrální architektury a dalších prvků. Z nich dvě – barokní zámek 
v Rychnově nad Kněžnou a dřevěný kostel v Liberku jsou zapsány do Seznamu národních 
kulturních památek. Rychnovsko je proslulé množstvím barokních objektů, z nichž část, zejména 
církevních staveb, ale i dalších historických objektů chátrá. V podhorských i horských oblastech 
jsou další rozptýlené památky lidové architektury 
V území se nachází i několik chráněných přírodních památek – parků, alejí, stromů. 
 

Samostatnou kapitolou jsou technické památky. Na území MAS se nachází řada vojenských 
pevností vzniklých v 30. letech 20. stol. jako součást protiněmeckého opevnění. Většina drobných i 
větších objektů je ve vlastnictví armády ČR a chátrá, některé z nich však již změnily majitele a jsou 
postupně zpřístupňovány veřejnosti (tvrz Hanička).  
 

Aktivity budou sloužit jako možnost získání finančních prostředků na údržbu, opravy a rekonstrukce 
objektů a areálů a jejich vybavení.  
 

Vhodné výdaje: opravy a rekonstrukce prvků, objektů, areálů, restaurátorské a odborné práce 
související s aktivitou, nákup mobiliáře, historických exponátů, přípojky a rozvody inženýrských sítí, 
zeleň, obslužné komunikace atp. 
 
Aktivita B4.3 Kulturní akce a tradice  
Území MAS je známé pořádáním mnoha kulturních akcí a festivalů, jako např. festival spisovatele 
Karla Poláčka v Rychnově n/K (Poláčkovo léto), Orlicko-Kladský varhanní festival, Mezinárodní 
setkání krajkářek ve Vamberku apod. Sdružení SPLAV bude podporovat pořádání podobných 
kulturních akcí, do kterých jsou zapojeni místní obyvatelé. Tyto akce zároveň pomáhají propagaci 
celého regionu Rychnovska.  
 

Vhodné výdaje: mzdové a režijní výdaje, nákup služeb, vybavení, propagace, atp. 
 
Téma B5 Sport a volnočasové aktivity 
Dostatečná nabídka aktivit k trávení volného času přispívá ke zvyšování kvality života obyvatel regionu. 
Oblast volnočasových aktivit vč. sportovních má úzkou vazbu na cestovní ruch a přispívá tak rovněž 
k rozvoji místního podnikání. Tyto aktivity se však soustřeďují převážně do rekreačních středisek nebo 
větších měst. Spektrum volnočasových aktivit je neobyčejně široké a nabízí ho řada organizací, 
významně se v této oblasti uplatňuje neziskový sektor. Využití sportovních a volnočasových aktivit, které 
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jsou zaměřeny na místní obyvatelstvo, pak výrazně přispívá k prevenci kriminality a dalších sociálně 
patologických jevů. 
 

Aktivity naplní cíle:   

 b.4. Propagace zdravého a aktivního životního stylu, podpora kvality a dostupnosti 
volnočasových aktivit pro všechny občany. 

 

Účelem aktivit je zpřístupnit sportovní a další volnočasové aktivity celé veřejnosti. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, přednostně budou podporovány aktivity podporující 
amatérskou a rekreační sportovní činnost a aktivity zaměřené na mládež a seniory.  
 

Aktivita B5.1 Sportovní zařízení 
Na území Sdružení SPLAV se nachází poměrně široká nabídka sportovních aktivit. Téměř všechny 
obce mají na svém území nějaké sportoviště (většinou se jedná o hřiště, případně o tělocvičnu). 
Více sportovišť je koncentrováno do Rychnova n/K, kde se nachází i zimní stadion. V Rychnově 
n/K a ve Vamberku lze využít i koupaliště. V zimních střediscích Orlických hor se pak nachází 
několik lyžařských vleků a lanovek. Většina sportovních zařízení slouží především místním 
obyvatelům, pouze vleky a lanovky využívají ve větší míře i obyvatelé blízkých i vzdálenějších 
regionů.  MAS bude podporovat jak výstavbu dalších sportovních zařízení, tak především 
zachování současných, jejich modernizaci i nákup vybavení pro tato sportoviště. Běžecké trasy se 
koncentrují do oblasti Orlických hor. Tyto trasy jsou podporovány i Správou CHKO Orlické hory, 
neboť nezpůsobují takové zásahy do krajiny, jako sjezdovky a lanovky určené pro sjezdové 
lyžování. Kromě toho bude MAS podporovat i rozvoj stezek pro koně a dalších speciálních (např. 
vozíčkářských) tras.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro sport, nákup vybavení a sportovního náčiní, 
obslužné komunikace, inženýrské sítě, zeleň, nákup strojů na úpravu stop a svahů, zařízení pro 
umělý sníh, lanovky atp. 
 
Aktivita B5.2 Volnočasová zařízení 
Volnočasové aktivity se prolínají s předchozími (sportovními i kulturními) aktivitami, toto 
podopatření je zaměřené na další aktivity trávení volného času – zájmové kroužky a spolkovou 
činnost. Tyto aktivity jsou zaměřeny téměř výhradně na obyvatelstvo v regionu, což přispívá ke 
zvýšení kvality života místního obyvatelstva. V Rychnově n/K a Vamberku se nacházejí domy dětí 
a mládeže s širokou nabídkou volnočasových aktivit, v Solnici působí při základní škole Centrum 
volného času, v menších obcích jsou pak nabídky některých volnočasových aktivit (zájmové 
kroužky apod.) rovněž součástí základní školy. Organizovaná volnočasová činnost zejména 
mládeže přispívá k snižování špatných návyků. Spolková činnost je v regionu velmi rozšířena 
v každé obci pracuje několik zájmových spolků, které sdružují místní občany se společným 
zájmem. Spolková činnost je i stabilizujícím sociálním prvkem, který napomáhá zapojení všech 
občanů obcí do jim blízkých komunit. MAS bude podporovat modernizaci i nákup vybavení, aby 
měly tyto aktivity odpovídající zázemí.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava zařízení pro volný čas a spolkovou činnost, nákup vybavení a 
potřebného náčiní, obslužné komunikace, inženýrské sítě, zeleň atp.  
 
Aktivita B5.3 Sportovní a volnočasové akce 
Podobně jako v případě kulturních akcí budou podporovány i sportovní a volnočasové akce. Tyto 
akce propagující sportovní a volnočasové aktivity a přinášející osvětu mezi širokou veřejnost mají 
za cíl přilákat obyvatele na sportoviště, do zájmových kroužků, spolků apod. Jejich zaměření by 
mělo být na všechny skupiny obyvatel, zejména ale na děti a mládež. Výrazně se při pořádání 
takových akcí zejména v menších obcích angažují spolky a další zájmová sdružení. 
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Vhodné výdaje: mzdové a režijní výdaje, nákup služeb, vybavení, propagace atp. 
 
Téma B6 Veřejná správa a bezpečnost  
Veřejné správa a bezpečnost jsou obory lidské činnosti, které jsou plně nebo (v případě bezpečnosti) 
v převážné míře v kompetenci státních orgánů. Činnost veřejné správy i bezpečnostních složek vytváří 
základ pro fungování všech ostatních subjektů i obyvatel regionu. Je potřeba zefektivnit systém 
fungování veřejné správy i všech oblastí bezpečnosti, stejně tak zlepšit kvalitu lidských zdrojů v těchto 
oborech.  
 

Aktivity naplní cíle:  

 a.3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými situacemi.  

 b.5. Prevence a pomoc občanům v obtížných situacích. 
 

Účelem aktivit je tedy zejména prevence nežádoucích jevů. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, přednostně budou podporovány aktivity související 
s ochranou území před extrémními vlivy počasí a s odstraněním škod. 
 

Aktivita B6.1 Veřejná správa 
Pod činnost veřejné správy v území patří zejména obecní a městské úřady v obcích. V MAS se 
nachází 4 městské úřady, 1 úřad městyse a 26 obecních úřadů. Kromě toho se v území nachází i 
územní pracoviště centrálních orgánů veřejné správy, jako je finanční, pracovní nebo katastrální 
úřad.  Zejména v malých obcích jsou podmínky pro vykonávání agendy nevyhovující, starostové 
jsou často neuvolnění ze zaměstnání a svoji činnost vykonávají ve svém volném čase. Součástí 
aktivity je rovněž zefektivňování výkonu státní správy a samosprávy zásluhou tzv. e-governmentu, 
tj. využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Důležitá je 
rovněž spolupráce obce s krajem a také mezi obcemi a jejich organizacemi. Jiným problémem pak 
jsou omezené finanční prostředky obcí. MAS se zaměří na podporu využití nových technologií při 
zefektivnění státní správy a opatření k otevřenosti veřejné správy. 
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava objektů veřejné správy, nákup vybavení, HW, SW, úprava 
areálu, obslužné komunikace, inženýrské sítě, zeleň atp. 
 
Aktivita B6.2 Objekty a vybavení pro bezpečnost a záchranný systém 
I když je úroveň bezpečnosti v území MAS poměrně dobrá, obecným trendem ve společnosti je 
zhoršování bezpečnosti a nárůst rizik (růst kriminality, dopravní situace, živelné pohromy apod.). 
V rámci této aktivity jsou řešeny převážně složky integrovaného záchranného systému – 
hasičského záchranného sboru, policie České republiky a zdravotní a záchranné služby. Patří sem 
však i další záchranné sbory. Je nutná průběžná modernizace všech složek IZS vč. budování 
informačních a komunikačních technologií, ale i podpora dalších činností, které směřují 
k bezpečnosti v území a nejsou součástí složek IZS. MAS se zaměří na podporu nových 
technologií a informačních systémů.  
 

Vhodné výdaje: výstavba a oprava objektů a zařízení pro veřejnou bezpečnost, požární nádrže, 
nákup vybavení, HW, SW, úprava areálu, obslužné komunikace, inženýrské sítě, zeleň atp.  
 
Aktivita B6.3 Objekty a vybavení ostatní 
V rámci ostatních objektů budou podporovány všechny další objekty, které nenáleží do 
předchozích aktivit. Patří sem např. budovy pošty, ale i nejrůznější nestátní objekty a zařízení vč. 
neziskových apod. Kromě toho lze do tohoto tématu zařadit i další drobné stavby, jako např. 
garáže. Vždy se však musí jednat o stavby pro veřejný prospěch. 
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Vhodné výdaje: výstavba a oprava objektů, nákup vybavení, HW, SW, úprava areálu, obslužné 
komunikace, inženýrské sítě, zeleň atp. 

 
 
Prioritní oblast C. PODNIKÁNÍ 
 
Téma C1 Zemědělství 
Zemědělská činnost je v území poměrně rozšířená, i když je do značné míry limitovaná přírodními 
podmínkami.  Je ve značné míře závislá na dotacích, ať už tuzemských nebo evropských. Zemědělská 
půda zaujímá více než polovinu území Sdružení SPLAV, největší podíl má v podhorské části MAS. Zde 
převažuje intenzivní výroba, produkce se zaměřuje spíše na rostlinnou výrobu a chov dojnic. V horských 
oblastech převažuje extenzivní výroba. Problémem je klesající zájem o zemědělské profese, a to 
z důvodu nízkých mezd a náročné práce. Je třeba zemědělství více zaměřit na perspektivní komodity a 
produkty a zpracovat suroviny přímo v místě výroby. Téma bude podporovat zejména menší a střední 
podnikatele v zemědělství. Součástí tohoto tématu jsou i sociální podniky, kde budou zaměstnáni 
znevýhodnění občané. 
 

Aktivity naplní cíl:   

 c.5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských produktů  
 

Účelem aktivit je podpora zemědělské výroby jako přirozeného a tradičního zdroje obživy venkovského 
obyvatelstva. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, podporovány budou především produkční tradiční 
zemědělské činnosti a farmářské zpracování a prodej. Zvýhodněny budou i projekty se sociálním 
aspektem, např. sociální podniky. 
 

Aktivita C1.1 Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba je rozšířena hlavně v podhorské části a je zaměřena především na produkci 
obilovin a krmných plodin, dále pak na pěstování brambor, řepky a olejnin. V horské části se 
pěstují zejména energetické plodiny. Ovoce a zelenina se v území pěstuje pouze v menší míře při 
jižních a západních hranicích MAS. V rámci aktivit budou podporovány zejména místní tradiční 
plodiny, ale i netradiční formy hospodaření vč. orientace na regionální produkty a rovněž i 
bioprodukty.   
 

Vhodné výdaje: nákup přípojných strojů a technologií, oprava a výstavba budov a dalších objektů, 
úprava areálů, zeleň, komunikace, nákup osiva, rekultivace ploch atp. 
 
Aktivita C1.2 Živočišná výroba 
Živočišná výroba představuje hlavní složku zemědělské produkce v regionu – je zaměřena 
zejména na chov masných plemen skotu, ovcí a koz. I přes pokles stavu hospodářských zvířat je 
intenzita chovu stále vysoká. Velkým problémem nejen v živočišné výrobě je dovoz zemědělských 
komodit ze zahraničí (Polsko apod.). MAS bude podporovat volný chov hospodářských zvířat 
v malokapacitních zařízeních.  
 

Vhodné výdaje: nákup přípojných strojů a technologií, oprava a výstavba budov a dalších objektů, 
úprava areálů, zeleň, komunikace, nákup zvířat, rekultivace ploch, přípojky inženýrských sítí, chov 
ryb, odbahnění a opravy rybníků atp. 
 
Aktivita C1.3 Zpracování zemědělských produktů 
Zpracováním zemědělských produktů se nejčastěji zabývá potravinářský průmysl. Toto opatření 
bude podporovat i jiné zpracování a nejen na potravinářské využití (např. technické plodiny). 
Kromě toho budou podporováni i drobní podnikatelé-zemědělci, kteří zpracovávají potravinářské 
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produkty přímo v místě pěstování či chovu, což je v souladu se současnými trendy minimalizovat 
dopravní vzdálenosti mezi místem původu, zpracování a prodeje produktů. MAS bude podporovat 
místní zpracování místních surovin a místní prodej výrobků. Podporován bude i drobný farmářský 
prodej, výroba medu a včelích produktů.  
 

Vhodné výdaje: nákup strojů a technologií, oprava a výstavba budov a dalších objektů, úprava 
areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání atp. 

 
Téma C2 Průmysl 
Průmyslová výroba je v regionu výrazně koncentrovaná do strojírenství a ve značné míře závislá na 
automobilovém průmyslu. Dříve rozšířené závody textilního průmyslu byly výrazně utlumeny, případně 
již ukončily svoji činnost. S výjimkou největšího podniku ŠKODA Auto Kvasiny převažují v území spíše 
menší a středně velké podniky. Většina průmyslových podniků se nachází v ose Solnice – Rychnov – 
Vamberk. Sdružení SPLAV bude podporovat i ostatní průmyslová odvětví, aby se snížila závislost na 
jednom závodu. Součástí tohoto tématu jsou i sociální podniky, kde budou zaměstnáni znevýhodnění 
občané. 
 

Aktivity naplní cíle: 

 c.3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru k posílení ekonomické 
a sociální stability regionu. 

 c.2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou základních služeb a vytvářením 
různorodých pracovních míst s alternativními úvazky. 

 c.5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských produktů. 
 
Účelem aktivit je podpora vzniku pracovních míst v různých průmyslových odvětvích a s různou 
odbornou a fyzickou náročností. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, podporovány budou zejména projekty s novými 
pracovními úvazky pro znevýhodněné skupiny občanů a záměry realizované mimo průmyslové 
aglomerace Solnice-Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou a Vamberk. Zvláštní podpora bude poskytována 
sociálně zaměřeným podnikatelským aktivitám. 
 

Aktivita C2.1 Strojírenský průmysl 
Strojírenský průmysl patří k nejnáročnějším a zároveň nejrozšířenějším průmyslovým odvětvím. 
Jeho výhodou je, že příliš nenarušuje životní prostředí. Strojírenství je jednoznačně nejsilnějším 
odvětvím průmyslu v území MAS, které zaměstnává největší počet pracovníků a výrazně ovlivňuje 
veškerý hospodářský život v regionu a jeho sociální úroveň. Na území Sdružení SPLAV nepůsobí 
jen výše zmíněná pobočka automobilového závodu, ale i další podniky, které jsou do značné míry 
závislé na existenci tohoto závodu. MAS bude podporovat vznik malých nezávislých podniků 
v obcích poskytujících zaměstnání místním občanům.  
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, nákup strojů a technologií, oprava a výstavba budov a 
dalších objektů, úprava areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání atp. 
 
Aktivita C2.2 Těžba a zpracování dřeva 
Významným bohatstvím území MAS jsou lesy. V souladu se záměrem postupné výměny 
stávajících druhově nevhodných lesních porostů za místně příslušná odolná společenstva dochází 
k těžbě a následnému zpracování dřevní hmoty na pilách, v dřevozpracujících podnicích i ve 
výrobnách tvarovaných paliv. MAS bude podporovat k přírodě šetrnou maloplošnou těžbu malou 
mechanizací, a to těžbu určenou k místnímu zpracování, s podmínkou následného zalesnění ploch 
stejného rozsahu. 
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Vhodné výdaje: nákup strojů a technologií, oprava a výstavba budov a dalších objektů, úprava 
areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání atp. 
 
Aktivita C2.3 Potravinářský a textilní průmysl 
Textilní průmysl je průmyslové odvětví, které zahrnuje všechna zařízení sloužící k výrobě textilií a 
oděvů průmyslovým způsobem. Jedná se o tradiční obor, který byl v minulosti nejvýznamnějším 
průmyslovým odvětvím celého regionu Orlických hor a Podorlicka. Význam některých podniků a 
jejich produktů značně přesahoval působnost území MAS (např. Vamberecká krajka). V současné 
době prochází textilní průmysl výrazným útlumem, zachováno zůstalo v omezené míře jen několik 
závodů. MAS bude podporovat zachování dosud existujících textilních firem, příp. vznik a rozvoj 
nových podnikatelských aktivit v textilním průmyslu. 
 

Potravinářský průmysl je odvětví zpracovatelského průmyslu, který zpracovává zemědělské 
produkty z rostlinné i živočišné výroby do podoby potravin pro spotřebitele. Zahrnuje mlýny, 
pekárny, mlékárny, cukrovary, konzervárny, masokombináty a další výrobny. V regionu působí 
několik závodů potravinářského průmyslu, které svým významem přesahují hranice regionu (např. 
pekárna Lično). Vzhledem k současným tendencím na zkrácení dopravního řetězce u výroby 
potravin roste význam potravinářských závodů v území. MAS bude podporovat zejména malé 
podniky zpracovávající místní suroviny. 
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, nákup strojů a technologií, oprava a výstavba budov a 
dalších objektů, úprava areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání atp.  
  
Aktivita C2.4 Ostatní průmysl 
Tato aktivita bude podporovat všechna ostatní průmyslová odvětví, která nejsou součástí 
předchozích aktivit a která povedou k rozvoji území za předpokladu zachování kvality životního 
prostředí. Přínosem projektů tohoto opatření by měl být také vznik pracovních míst 
v nestrojírenských odvětvích. Z průmyslových odvětví, která jsou významnějším způsobem na 
Rychnovsku zastoupena, se jedná zejména o průmysl sklářský a kožedělný.  
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, nákup strojů a technologií, oprava a výstavba budov a 
dalších objektů, úprava areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání atp. 

 
Téma C3 Služby, obchod a řemesla 
Služby, obchod a související odvětví ekonomické činnosti v současné době v České republice 
zaměstnává nejvíce pracovníků. Podobně je tomu i v území MAS, nicméně zaměstnanost v těchto 
odvětvích je spíše podprůměrná. Stejně tak i podíl registrovaných podnikatelů v odvětví služeb je zatím 
velice nízký, přitom zaměstnanost v těchto oborech má v současné době největší potenciál. MAS bude 
podporovat vznik pracovních příležitostí zejména drobných obchodníků, provozovatelů služeb a 
drobných řemesel. Součástí tohoto tématu jsou i sociální podniky, kde budou zaměstnáni znevýhodnění 
občané. 
 

Aktivity naplní cíl: 

 c.2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou základních služeb a vytvářením 
různorodých pracovních míst s alternativními úvazky. 

 

Účelem aktivit je zajištění dostatečné kapacity řemesel a služeb pro místní občany i turisty a zároveň 
podpora vytváření různorodých pracovních míst v těchto oborech přímo v obcích. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, zvláštní podpora však bude zaměřena na posílení 
služeb pro občany a návštěvníky horských obcí. Zvýhodněny budou i projekty se sociálním aspektem, 
např. sociální podniky. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Textil
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=rostlinna_produkce&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zivocisna_produkce&site=puda
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Aktivita C3.1 Ubytovací a stravovací služby 
Služby v oblasti ubytování a stravování mají úzkou vazbu na cestovní ruch, neboť zejména 
ubytovací služby využívají převážně návštěvníci z jiných regionů. Rychnovsko má sice poměrně 
dobrou vybavenost těmito službami, problém je však jejich výrazná koncentrace do několika 
středisek Orlických hor. Navíc jsou tyto služby plně využívány jen malou část roku, v zimním 
období. MAS bude podporovat aktivity, které povedou k celoročnímu využití ubytovacích a 
stravovacích služeb a rovněž rozšíření uvedených služeb i do jiných míst v území. Podporovány 
budou i méně tradiční služby jako tábořiště, občerstvovací bufety apod. 
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, oprava a výstavba budov a dalších objektů, úprava 
areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, vnitřní vybavení, bazény atp. 
 
 
Aktivita C3.2 Obchod 
Zatímco předchozí aktivita slouží zejména návštěvníkům regionu, obchodní sít využívají většinou 
místní obyvatelé. Terénním šetřením v jednotlivých obcích bylo zjištěno, že ve většině z nich se 
nalézá alespoň základní vybavenost, kterou tvoří většinou obchod s potravinami či smíšeným 
zbožím. Nicméně obchodní síť je výrazně koncentrovaná do větších měst, v případě území MAS 
do Rychnova nad Kněžnou, kde je až předimenzovaná, na úkor středně velkých a menších obcí. 
Zejména v posledních letech docházelo k zániku obchodů v malých obcích. Pro ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo většinou není problém dojet do nedalekého města, potíže však mohou mít senioři a 
další obyvatelé bez automobilů. MAS bude podporovat zejména udržení sítě obchodů, případně 
znovuobnovení původně zrušených, v malých obcích regionu. 
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, oprava a výstavba budov a dalších objektů, úprava 
areálů, zeleň, komunikace, přípojky inženýrských sítí, bourání, vnitřní vybavení, vozidla a zařízení 
pro pojízdné prodejny atp. 
 
Aktivita C3.3 Řemesla a ostatní služby 
Řemesla jsou základem pro průmyslovou výrobu, je pro ně charakteristický vysoký podíl ruční 
práce. Obvykle se jím však věnuje jednotlivec nebo menší skupina obyvatel.  Jejich činnost 
výrazně doplňuje rozsah drobných služeb v území. V rámci regionu MAS budou podporována 
nejrůznější řemesla, která zpracovávají kovové výroby (např. zámečnictví), výrobky jemné 
mechaniky (hodinářství apod.), stavebnictví (např. zedníci, malíři), ale i další odvětví, jako např. 
opravy automobilů, opravy oděvů a obuvi, truhláři a další. Upřednostněna budou místně potřebná 
řemesla.  
 

V rámci ostatních služeb budou podporovány zařízení a služby, které nejsou součástí předchozích 
témat a nejsou řemeslem např. kadeřnictví, kosmetika, stříhání psů, žehlení, poradenství apod.  
 

Vhodné výdaje: projektová dokumentace, oprava a výstavba budov a prostor, úprava areálů, zeleň, 
komunikace, přípojky inženýrských sítí, vnitřní vybavení, stroje a nářadí atp. 

 
Téma C4 Marketing 
Orlické hory a Podorlicko se dlouhodobě potýká s malou sídelní stabilitou občanů a malou návštěvností 
turistů. Přitom kvalita životního prostředí, nabídka pracovních míst i občanského vybavení je vysoká. 
Jedním z důvodů je i nedostatečná a nekoncepční propagace regionu, zaměřená na vybraná horská 
střediska a aktivity a opomíjející ostatní části regionu a zejména místní výrobce.  
 

Aktivity naplní cíle:  

 c.1. Zvýšení propagace regionu jako místa pro trvalý život i turistiku ve venkovském prostoru. 

 c.3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru k posílení ekonomické 
a sociální stability regionu. 
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 c.4. Využití polohy regionu k zintenzivnění dopravního spojení a spolupráce s Polskem. 

 c.6. Zvýšení počtu návštěvníků regionu a odběru služeb v cestovním ruchu. 
 

Tyto aktivity by měly napomoci propagaci a uplatnění na trhu místní výrobě i službám. 
 

Specifická území a aktivity: Téma je celoplošné, podporována bude především propagace výroby a 
služeb přispívajících k pozitivní propagaci celého regionu. 
 

Aktivita C4.1 Marketing regionální výroby 
Orlické hory a Podorlicko jsou zapojeny do celostátního systému regionálních značek, pro území 
MAS je určena značka „Vyrobeno v Orlických horách“. Vedle této certifikace mohou výrobci i 
poskytovatelé služeb v regionu získat řadu dalších osvědčení (Klasa, Fair Trade,…). V souhrnu ale 
toto značení nepomáhá významně uplatnění certifikovaných výrobků a služeb na trhu, a to zvlášť 
proto, že s certifikovanými výrobci není dále pracováno. MAS bude podporovat různé 
marketingové, výstavní a prodejní aktivity směřující k uplatnění místních výrobců a služeb, a to jak 
na místním, tak celostátním trhu. Podporovanou aktivitou budou např. místní trhy a tržiště, prodej 
ze dvora, bedýnkový prodej, apod. 
 
Vhodné výdaje: obalové materiály, inzerce, tištěné dokumenty, loga, web, prezentace na výstavách 
a veletrzích, stánky, stojany, regály atp.  
 
 
Aktivita C4.2 Propagace pro cestovní ruch 
Orlické hory ani Podorlicko nepatří mezi turisty příliš vyhledávané oblasti, přestože kvalita 
přírodního prostředí a hustota historických zajímavostí je srovnatelná s nejatraktivnějšími oblastmi 
České republiky. Služby v cestovním ruchu jsou navíc velmi vhodným zdrojem rozmanitých 
pracovních míst rozptýlených na širokém území. V minulém období vznikla celá řada propagačních 
kampaní i tištěných materiálů, tyto aktivity však neměly přes snahu řady subjektů jednotnou 
koncepci, nevedly k oslovení širší veřejnosti a nebyly zhodnoceny nárůstem počtu návštěvníků. 
MAS proto bude podporovat spíše menší propagační aktivity zaměřené na konkrétní cílovou 
skupinu zájemců.  
 

Vhodné výdaje: informační tabule, inzerce, tištěné dokumenty, loga, web, prezentace na výstavách 
a veletrzích, stánky, stojany, regály, propagační předměty, propagační akce atp.  
 
Aktivita C4.3 Objekty a zařízení pro poznávání krajiny 
Tato aktivita by měla sloužit k rozvoji cestovního ruchu v regionu zejména v letním období, kdy je 
zatím návštěvníků málo. I když jsou vyhlídková místa a naučné stezky turisty velmi vyhledávaným 
cílem, jejich výstavba je velmi složitá, protože vyžadují souhlas majitelů mnoha většinou lesních 
pozemků i povolení mnoha orgánů státní správy. V současné době se v regionu MAS nachází 3  
rozhledny a několik naučných stezek. Cílem MAS je rozšířit jejich počet a napomoci výstavbě 
vyhlídkových míst. 
 

Vhodné výdaje: stavby rozhleden a vyhlídkových míst, výroba a osazení informačních tabulí, 
mobiliáře, atp. 
 
Aktivita C4.4 Spolupráce 
Toto téma je zaměřeno na podporu společných záměrů více subjektů. Může se jednat o partnerské 
návštěvy, prezentační akce, sportovní a společenské akce, tábory, výměnné pobyty, databáze, 
apod. MAS bude podporovat společné aktivity subjektů v rámci ČR i zahraničí s důrazem na přínos 
pro region a co nejširší veřejnost. 
 

Vhodné výdaje: režijní výdaje, doprava, propagační materiály, kancelářské potřeby atp. 
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tabulka: opatření a podopatření na následující straně 
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priorita téma aktivita 

A PROSTŘEDÍ A1. Prostředí ve 
volné krajině 

A1.1 Domácí i volně žijící 
živočichové 

A1.2 Vodoteče, vodní plochy, 
protipovodňová opatření 

A1.3 Lesy, zeleň, půdy v 
extravilánu 

A1.4. Opatření k ochraně 
životního prostředí 

 

 A2. Prostředí v 
sídlech 

A2.1 Nakládání s odpady A2.2 Veřejná zeleň 
v intravilánu obcí 

A2.3 Ochrana ovzduší 
(komíny…) 
 

A2.4. Akce k ochraně 
životního prostředí 

 

 A3. Dopravní 
infrastruktura 

A3.1 Pěší stezky, chodníky A3.2 Cyklo a hipostezky, 
běžecké trasy 

A3.3 Silnice a železnice A3.4. Veřejná doprava  

 A4. Technická 
infrastruktura 

A4.1 Vodovody a vodní 
zdroje 

A4.2 Kanalizace a ČOV 
 

A4.3 Plynofikace, 
elektrifikace 

A4.4. Telefon, rozhlas, 
nové komunikační 
technologie 

A4.5. Alternativní zdroje 
energie 
 

B  OBČANÉ B1. Výchova a 
vzdělání 

B1.1 Předškolní výchova B1.2 Školní vzdělávání A1.3 Celoživotní 
vzdělávání 

B1.4. Věda a výzkum  

 B2. Bydlení B2.1 Nová bytová výstavba B2.2 Opravy a rekonstrukce 
bytů 

B2.3 Sociální bydlení   

 B3. Zdraví a 
sociální péče 

B3.1 Zdravotnická zařízení B3.2 Zařízení sociální péče B3.3 Akce zdravotní a 
sociální péče 

  

 B4. Kultura a 
památky 

B4.1 Zařízení pro kulturu B4.2 Objekty, vybavení a 
plochy památkového 
významu 

B4.3 Kulturní akce a 
tradice 
 

  

 B5. Sport a 
volnočasové 
aktivity 

B5.1 Sportovní zařízení B5.2 Volnočasová zařízení B5.3 Sportovní a 
volnočasové akce 

  

 B6. Veřejná správa 
a bezpečnost 

B6.1 Veřejná správa B6.2 Objekty a vybavení pro 
bezpečnost a záchranný 
systém 

B6.3 Objekty a vybavení 
ostatní 
 

  

C  PODNIKÁNÍ C1. Zemědělství C1.1 Rostlinná výroba C1.2 Živočišná výroba C1.3 Zpracování 
zemědělských produktů 

  

 C2. Průmysl C2.1 Strojírenský průmysl C2.2 Těžba a zpracování 
dřeva 

C2.3 Potravinářský a 
textilní průmysl 

C2.4. Ostatní průmysl  

 C3. Služby, obchod 
a řemesla 

C3.1 Ubytovací a stravovací 
služby 

C3.2 Obchod C3.3 Řemesla a ostatní 
služby 

  

 C4. Marketing C4.1 Marketing regionální 
výroby 

C4.2 Propagace pro cestovní 
ruch 

C4.3 Objekty a zařízení 
pro poznávání krajiny 

C4.4. Spolupráce 
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3. 5. INTEGROVANÉ A INOVATIVNÍ RYSY SCLLD 

 
Jak je patrné z charakteristiky vnitřního uspořádání, složení členské základny, jednacích a 
rozhodovacích postupů, je sama MAS nejvýraznějším integračním prvkem v území. Na její půdě se 
setkávají, projednávají různé záležitosti, nacházejí soulad a uzavírají dohody zástupci nejrůznějších 
subjektů z regionu – starostové, řemeslníci, zemědělci, učitelé, úředníci i zaměstnanci neziskových 
organizací. V důsledku jejich rozhodnutí zapojit se do činnosti MAS se podíleli na přípravě, zpracování, 
projednávání a schvalování všech částí strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS 
Sdružení SPLAV, která tak díky tomu plní jako celek funkci integrovaného nástroje místního rozvoje. 
 

Jedná se především o tyto integrační charakteristiky SCLLD: 
1. Otevřenost – z přípravy SCLLD nebyl nikdo předem vyloučen. Do procesu přípravy se mohl kdykoliv 
kdokoliv zapojit, pomoc, názory a zkušenosti byly vždy vítány a poptávány. Také další aktivity MAS 
(účast na projektech a akcích) jsou otevřeny všem zájemcům. 
2. Všeobecnost – do SCLLD byla zahrnuta témata pokrývající potřeby všech existujících subjektů 
z území, aby v ní každý našel podporu pro svou aktivitu. 
3. Spravedlnost – při přípravě i realizaci aktivit SCLLD mají všichni stejnou příležitost. Finanční 
prostředky budou rozděleny mezi témata i žadatele podle projeveného zájmu, všechny důležité 
okolnosti výběru projektů budou předem známé a nediskriminační. V zásobníku projektů, který je 
podkladem pro zpracování finančního plánu jsou zařazeny projektové záměry nejrůznějších subjektů. 
4. Užitečnost – zpracovaný dokument SCLLD není jednoúčelový a není zpracován pouze pro potřeby 
MAS. Může sloužit jako strategický dokument pro rozvoj obcí, mikroregionů, škol, podnikání a další 
individuální potřeby, např, jako doklad o zařazení individuálního projektu do kontextu místního rozvoje. 
5. Veřejnost – všechny informace týkající se zpracování SCLLD včetně samotného dokumentu i další 
postupy týkající se realizace strategie jsou zveřejněny na veřejně přístupných www stránkách MAS i u 
starostů všech obcí v území MAS. 
6. Podpora spolupráce – společné aktivity různých subjektů bude MAS podporovat i finanční podporou 
a bodovým zvýhodněním záměrů připravených a realizovaných ve spolupráci a se zapojením více 
různorodých subjektů.  
7. Provázanost aktivit - Všechny tři prioritní oblasti SCLLD a následně i jednotlivá témata a aktivity 

jsou provázány a pro splnění cílů není možné je uskutečňovat jednotlivě. Občané nebudou spokojeni, 

pokud nebudou žít ve vyhovujícím životním prostředí s dostatkem veškerého potřebného vybavení.  Bez 

vzdělaných lidí, veřejné správy a záchranných složek nebude životní prostředí ani jeho složky chráněno. 

Průmyslové a zemědělské podniky poskytují občanům nezbytné pracovní uplatnění, ostatní podnikatelé 

zajišťují služby, atd. Vazby mezi tématy a aktivitami jsou různě silné, platí horizontálně, vertikálně i 

diagonálně a mění se i v čase.                                                                                                                                                     

Silné vazby: A-B-C, A1-A3-A4-B1-B6-C1-C2, A2-B1-B2-B3-B4-B6-C3, C4-C3-C2-C1, B1-A1-B3-B6                           

Střední vazby :  horizontální spojení témat a aktivit                                                                                                        

Slabší vazby : vše ostatní                                                                                                                     

Základní vazby mezi  aktivitami jsou vyznačeny  v tabulce aktivit.   

Také inovativnost SCLLD vychází z charakteristiky MAS, protože MAS je ve svém regionu vždy 
jedinečným subjektem. Stejný subjekt se vzhledem k pravidlům programu LEADER nemůže ve 
stejném území vyskytovat, členové jedné MAS nemohou být současně členy jiné MAS, obec, která 
schválila působení MAS na svém území, nemůže zároveň souhlasit s působením jiné MAS. MAS užívá 
při přípravě i realizaci SCLLD jedinečné postupy, které nejsou přenosné na jiné subjekty. Jedná se 
zejména o tyto charakteristiky: 



Sdružení SPLAV, z.s. | 31  
 

1. Kombinace know-how – dokument zpracovává možnosti rozvoje společně veřejných i soukromých 
subjektů, kombinuje a využívá zkušenosti dosud málo spolupracujících subjektů k naplnění jejich 
různorodých potřeb. 
2. Kombinace místních a celostátních hledisek – dokument zohledňuje místní subjektivně chápané 
potřeby zpracované však v závazné a objektivně porovnatelné a hodnotitelné formě a v rámci 
jednotných pravidel vycházejících z potřeb EU a ČR. 
3. Kombinace Individualit a hnutí – názor jednotlivce kombinuje dokument prostřednictvím MAS 
s názorem místních komunit a jejich zkušenosti zapojuje prostřednictvím celostátního a celoevropského 
hnutí LEADER do plánování budoucnosti zemí EU. 
4. Implementace filosofie a metody LEADER – dokument přináší nové myšlenky, impulsy a 
zkušenosti, šíří vzájemné pochopení mezi různými zájmovými skupinami občanů, šíří vzájemnou 
informovanost a porozumění mezi různými zájmovými skupinami.  MAS využívá své struktury a postupy 
ověřené v programu LEADER i ve svých dalších projektech. Jejich realizací se stane filosofie LEADER 
samozřejmou metodikou výběru těch nejvhodnějších a pro obyvatele regionu nejpřínosnějších projektů.  
5. Přínos MAS pro rozvoj partnerství v regionu  
V rámci projektů Sdružení SPLAV navazují spolupráci a partnerství neziskové organizace z České 
republiky a Polska a rozvíjejí ji v rámci vlastní činnosti.  
6. Propagace regionu jako přidaná hodnota činnosti MAS  
Všechny aktivity Místní akční skupiny včetně přípravy a projednávání SCLLD s sebou přinášejí 
významný a pozitivní přínos – propagaci a medializaci regionu. MAS reprezentovala Orlické hory a 
Podorlicko v rámci mezinárodních projektů s partnerskými organizacemi z Polska, Maďarska, Německa, 
Slovenska, Itálie, Estonska, Velké Británie a Finska i na setkáních v České republice. Přivedla k 
poznání tohoto území a jeho obyvatel své partnery z těchto zemí a napomohla tak k rozvoji turistického 
ruchu. Současně MAS využívá i výrobků místních výrobců k vlastní prezentaci a přispívá tak k 
propagaci výrobců a zvýšení odbytu jejich výrobků a služeb.  
7. Zapojení členů místních komunit do řešení místních problémů 
Prioritou vlastních projektů MAS je podpora solidarity, pochopení a sounáležitosti napříč různých 
sociálních, zdravotních i věkových skupin. Tyto činnosti realizují členové MAS, tedy příslušníci místní 
komunity pomáhají místním komunitám.  
8. Podpora tradičních řemesel a místních výrobků 
MAS je zapojena do aktivit vedoucích k certifikaci a podpoře místní výroby. Místní výrobce, prodejce a 
trhy bude podporovat v rámci aktivit SCLLD jak finančně, tak organizačně. 
9. Podpora inovací v projektech vnějších žadatelů 
Záměrem MAS Sdružení SPLAV je, aby inovativní a pokrokové byly i projekty vnějších žadatelů 

vybrané 
k realizaci v rámci SCLLD. Výběrová a preferenční kritéria jsou volena tak, aby vedla žadatele k 
přemýšlení o tom, jak a jaké inovace zapojit do svých záměrů.  
 

 
 

3. 6. VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY  

 
3. 6. 1. ZMAPOVÁNÍ STRATEGIÍ, JEJICHŽ REALIZACE SE ODEHRÁVÁ V ÚZEMÍ 

 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY VYŠŠÍCH ÚZEMNÍCH CELKŮ 
 

Královéhradecký kraj 
Základní dokumenty:  
V předchozím programovacím období byla zpracovaná Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 
2007-2015.  
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V současné době však vstupuje v platnost nová Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 
2014-2020, která byla v dubnu 2014 schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.  
 

Odvětvové dokumenty KHK: 
Cestovní ruch: v červnu 2015 byl schválen Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 
pro období 2014 – 2020   
Sociální služby: Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (Plán rozvoje sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016) 
Zdravotnictví: Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015 
Školství: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (KHK) 
2012-2016  
Životní prostředí: Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší KHK; Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK; Plán odpadového hospodářství KHK;  
Zemědělství: Koncepce zemědělské politiky KHK; Program obnovy venkova KHK 
Technická infrastruktura: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KHK; Územní energetická koncepce KHK 
 

Česká republika (výběr) 
MMR: 
Obecně:  Základním strategickým a koncepčním dokumentem České republiky je Strategie regionálního 
rozvoje ČR pro období 2014–2020, která byla schválena vládou ČR v květnu 2013 
Cestovní ruch: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020, schválená 
vládou ČR v dubnu 2013 
Bytová politika: Koncepce bydlení České republiky do roku 2020, schválená vládou ČR v červenci 2011 
 

MŠMT: 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015 
Evropská Unie: 
Strategie Evropa 2020  
 

MPSV: 
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR 
 
 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY NIŽŠÍCH ÚZEMNÍCH CELKŮ 
 

Obce 
Strategický plán rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách 2008-2015 (2008)  
Strategie rozvoje obce Kvasiny (2013)  
 

Správní obvod ORP 
Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou 2014-20 
 

Svazky obcí 
Strategie rozvoje Mikroregionu Rychnovsko 
Strategický plán rozvoje DSO Mikroregion Bělá 
 

Euroregion 
Strategie rozvoje euroregionu Glacensis (2002) 
 

CHKO Orlické hory 
Plán péče o CHKO Orlické hory na období 2015–2024  
 
 
ÚZEMNÍ DOKUMENTY 
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Česká republika 
Politika územního rozvoje ČR 
 

Královéhradecký kraj 
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje z roku 2011 
 

Správní obvod ORP 
Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou – 
aktualizace z roku 2014 
 

Obce 
Územní plány všech 31 obcí na území MAS 
 
Kromě výše uvedených strategických a územních dokumentů jsou pro současné programové období 
Evropské Unie na roky 2014-2020 platné následující operační programy (OP) Evropské Unie, které 
mohou být realizovány na území MAS: 

 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řízený MPO) 

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 

 OP Zaměstnanost (MPSV) 

 OP Doprava (MD) 

 OP Životní prostředí (MŽP) 

 Integrovaný regionální OP (MMR)  

 OP Technická pomoc (MMR) 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 

 OP Mezinárodní spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce 

 Program rozvoje venkova 2014-2020 (MZe) 
 
MAS bude moci v rámci komunitně vedeného rozvoje čerpat finanční prostředky z těchto programů: 
Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a 
Operační program Životní prostředí. 
 

 

3. 6. 2. SOULAD SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY  

 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje navazuje na vyšší strategické dokumenty, především 
na úrovni kraje, ale i České republiky a EU. 
 
STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014-2020  
 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (KHK) 2014-2020 je základním strategickým dokumentem 
kraje na nejbližších 7 let. Je zároveň i nejbližším nadřazeným strategickým dokumentem Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Strategie KHK stanovila pět základních strategických 
oblastí, které jsou naplňovány konkrétními strategickými cíli.  
 

Témata a aktivity v rámci Strategie MAS respektují základní strategické cíle KHK. Provázanost 
jednotlivých cílů Strategie MAS na cíle Strategie KHK je uvedena v přiložené tabulce. Jak je z ní patrné, 
pouze téma B2 Bydlení v rámci strategie MAS nemá přímou vazbu na Strategii KHK. Toto téma je však 
pro MAS důležité, vzhledem k poměrně nízkému počtu nově postavených bytů v území MAS a s tím 
souvisejícímu odlivu obyvatelstva z území. U ostatních témat stanovených ve strategii MAS je 
provázanost mezi cíli Strategie KHK zřetelná.  
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Strategické cíle Strategie KHK jsou rozděleny podle pěti strategických oblastí. Ty jsou pak naplněny 
konkrétními strategickými cíli:  
 

Strategická oblast 1 Konkurenceschopnost a inovace 
Strategický cíl 1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí 
na území Královéhradeckého kraje 
Strategický cíl 1.2. Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný systém Královéhradeckého 
kraje jako předpoklad přechodu ke znalostní ekonomice 
Strategický cíl 1.3. Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením vzdělanostní struktury 
obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce 
Strategický cíl 1.4. Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu jako významné 
složky regionální ekonomiky 
 

Strategická oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita 
Strategický cíl 2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou dopravní síť meziregionálního a 
přeshraničního významu 
Strategický cíl 2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a 
bezpečnost a zdraví obyvatel 
Strategický cíl 2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou šetrnou k 
životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu 
 

Strategická oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost 
Strategický cíl 3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý 
životní styl jeho obyvatel 
Strategický cíl 3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro 
obyvatele Královéhradeckého kraje 
Strategický cíl 3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu obyvatel kraje včetně jejich majetku a 
předcházet mimořádným událostem 
Strategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času pro 
obyvatele kraje i jeho návštěvníky 
 

Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě 
Strategický cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou 
ochranu před povodněmi 
Strategický cíl 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na území 
Královéhradeckého kraje 
Strategický cíl 4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na celém území 
Královéhradeckého kraje 
Strategický cíl 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a přírodní 
ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty 
Strategický cíl 4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat rozvoj jejich 
mimoprodukčních funkcí 
 

Strategická oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu 
Strategický cíl 5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v Královéhradeckém kraji na všech jeho úrovních 
včetně veřejného financování 
Strategický cíl 5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí Královéhradeckého kraje s 
ohledem na jejich regionální disparity 
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tabulka: návaznost témat SCLLD na strategické cíle (SC) Strategie KHK 
 
priority téma vazba na SC KHK 

A. Prostředí A1. Prostředí ve volné krajině 4.1. a 4.4. 

  A2. Prostředí v sídlech 4.2. a 4.4. 

  A3. Dopravní infrastruktura 2.2. a 2.3. 

  A4. Technická infrastruktura 4.3. 

B. Občané B1. Výchova a vzdělání  1.2. a 1.3. 

  B2. Bydlení   

 B3. Zdraví a sociální péče 3.1. a 3.2. 

 B4. Kultura a památky  3.4. 

  B5. Sport a volnočasové aktivity 3.4. 

  B6. Veřejná správa a bezpečnost 3.3. (příp. celá Strategická oblast 5) 

C. Podnikání C1. Zemědělství 4.5. 

  C2. Průmysl 1.1. 

  C3. Služby, obchod a řemesla 1.1. a 3.2. 

  C4. Marketing 1.4. a 5.3. 

Pozn.: vše je navíc součástí i SC 5.2. (Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí Královéhradeckého kraje s 
ohledem na jejich regionální disparity) 
 

Z hlediska dopadu jednotlivých cílů podle územního vymezení všechny strategické cíle směřují do 
celého území kraje. Značnou úlohu by měly v tomto prostoru sehrávat i jednotlivé MAS a další 
regionální aktéři (viz citace ze Strategie KHK) – ´Stejně jako v případě měst je při podpoře rozvoje 
venkova potřeba přistupovat strategicky na základě rozvojových konceptů a plánů. Jsou identifikovány 
problémy, které podvazují rozvoj venkovského prostoru, přičemž i zde jsou patrné zjevné meziregionální 
rozdíly. Klíčovou roli pro rozvoj venkova by měli sehrávat regionální aktéři včetně místních akčních 
skupin. Specifickými územími v rámci regionální dimenze jsou také příhraniční oblasti, které sousedí s 
ostatními kraji či mají společné hranice s Polskou republikou. Jejich poloha je často dostává do pozice 
periferních regionů (vnitřní periferie mezi kraji, vnější periferie u hranic ČR). Proto je třeba i k těmto 
regionům přistupovat strategicky a koncepčně a posilovat iniciativy územní přeshraniční spolupráce, 
aby bylo i zde dosaženo dlouhodobé soudržnosti. ´ 
 
 
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 -2020 

 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 -2020 je základní koncepční dokument na úrovni České 
republiky a má stanoveny čtyři prioritní oblasti a 9 priorit: 
 

Prioritní oblast 1 – Regionální konkurenceschopnost 
Priorita 1: Využití potenciálu rozvojových území 
Priorita 2: Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 
 

Prioritní oblast 2 – Územní soudržnost 
Priorita 3: Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území 
Priorita 4: Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 
Priorita 5: Oživení periferních území 
 

Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost 
Priorita 6: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 
Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život 
 

Prioritní oblast 4 – Veřejná správa a spolupráce 
Priorita 8: Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 
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Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 
 

Pokud odhlédneme od prioritní oblasti č. 4 (Veřejná správa spolupráce), tak se prioritní oblasti v rámci 
Strategie ČR do značné míry překrývají s prioritními oblastmi MAS. Prioritní oblast 3 v rámci strategie 
MAS (podnikání) a její cíle mají vazbu na prioritní oblast 1 ve Strategii ČR. Podobně úzkou vazbu má i 
prioritní oblast A PROSTŘEDÍ strategie MAS (Prostředí) na prioritní oblast B OBČANÉ Strategie ČR 
(Environmentální udržitelnost). Pouze prioritní oblast 1 (Občané) a jeho cíle a opatření jsou v rámci 
Strategie MAS zaměřeny více na každodenní život v rámci MAS, nicméně i v této oblasti lze zřetelně 
vymezit vazbu na prioritní oblast 2 Strategie ČR, která je zaměřena na rozvoj jednotlivých typů území – 
rozvojových, stabilizovaných i periferních.  
 

Všechny tři typy území, které jsou vymezeny v rámci Strategie ČR, lze najít i na území MAS. Rozvojová 
území se nacházejí v ose Solnice-Rychnov nad Kněžnou-Vamberk. Většinu rozlohy MAS pak pokrývají 
stabilizovaná území. Obce při hranicích (Orlické Záhoří, Rokytnice v Orl.horách) lze označit jako 
periferní území. 
 
 
STRATEGIE EVROPA 2020 
 
Na úrovni Evropské unie je zpracovaný dokument Strategie Evropa 2020. Stojí na třech pilířích 
(cílech): 
- Inteligentní růst – rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích 
- Udržitelný růst – podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje 
- Růst podporující začlenění – podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat 
sociální a územní soudržností 
 

I na úrovni Evropské Unie lze vysledovat 3 základní pilíře, na kterých stojí i Strategie MAS – 1. pilíř – 
ekonomický (podnikání), 2. pilíř ekologický (příroda) a 3. pilíř sociální (lidé). 
 

V rámci tohoto dokumentu byly stanoveny konkrétní cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020: 
1. Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let minimálně na 75 %; 
2. Navýšení investic do oblasti výzkumu a vývoje na 3 % HDP; 
3. Energetický cíl ´20-20-20´ 
- o 20 % snížit energetickou náročnost ekonomiky 
- o 20 % zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě 
- o 20 % snížit emise CO2 (oproti r. 1990);  
4. podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10% a nejméně 
40% mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání; 
5. počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 
 

Cíle 2, 3 a částečně i 5 jsou v kompetenci centrálních orgánů ČR (MAS je nemůže ovlivnit), cíl 1 a 
částečně i 4 je možno ovlivnit činností MAS, cíl č. 5 jen nepřímo. První část cíle 4 je v podmínkách ČR 
dlouhodobě plněna.  
 
 
STRATEGIE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI DO ROKU 2020 
 
Strategie politiky zaměstnanosti vymezuje následující problémové okruhy a navazující strategické 
priority: 
Priorita 1: Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce 
Priorita 2: Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce 
Priorita 3: Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a nezaměstnaných změnám a potřebám trhu práce  
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Strategie MAS je v souladu s výše uvedeným dokumentem a jeho strategickými prioritami. 
 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY NIŽŠÍCH ÚZEMNÍCH CELKŮ 
 
Strategie MAS akceptuje základní strategické dokumenty, které jsou vytvořeny v území MAS. 
Z aktuálních dokumentů se jedná zejména o následující strategie obcí: 
 

Strategický plán rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách 2008-2015 
Prioritní cíl 1: Dobré dopravní napojení na okolní obce a regiony jako nezbytný předpoklad rozvoje 
území, kvalitní místní komunikace uspokojující potřeby stálých obyvatel i návštěvníků.   
Prioritní cíl 2: Území s dostatečným pokrytím technickou infrastrukturou a trvale udržovanou 
výjimečnou kvalitou životního prost ředí.   
Prioritní cíl 3: Zdravé, spokojené, sociálně stabilní a kulturně aktivní obyvatelstvo s dostupnou 
komplexní občanskou vybaveností.   
Prioritní cíl 4: Oblíbený turistický cíl poskytující širokou škálu služeb a celoroční rekreace pro 
návštěvníky a dostatek pracovních příležitostí pro stálé obyvatele s ohledem na zachování kvalitního 
životního prost ředí území.   
 

Strategie rozvoje obce Kvasiny 
Prioritní oblasti: 
1. Kvalitní veřejné služby,  
2. Kvalitní místo k životu,  
3. Dynamický ekonomický rozvoj 

Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou 2014-20 
SCLLD je v souladu s tímto plánem, který obsahuje podrobnou analýzu sociálních služeb na území SO 
ORP Rychnov n/K a definuje 10 základních kroků k nastavení dalšího fungování sítě sociálních služeb 
regionu. 
 
 
3. 6. 3. SOULAD S OPERAČNÍMI PROGRAMY  

 
Realizační tým MAS Sdružení SPLAV při přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
průběžně sledoval i přípravu operačních programů, kterými bude finanční pomoc Evropské unie rozvoji 
České republiky implementována. Protože se jedná o řadu programů pokrývajících prakticky všechny 
oblasti rozvoje území, nebylo těžké najít soulad záměrů MAS s těmito dokumenty. Těžší však bude, 
přes zmíněný soulad cílů, zajistit místním akčním skupinám skutečnou roli v získávání finančních 
prostředků pro rozvoj regionů z těchto programů, protože jen některé z nich počítají s MAS jako 
s prostředníky mezi příjemci dotace v regionu a poskytovatelem dotace (pomocí metody CLLD). Navíc 
finanční prostředky přidělené na tuto metodu tvoří jen malý zlomek finančních prostředků vybraných 
programů a jsou zatíženy celou řadou místně nevhodných podmínek. Z těchto důvodů bude přínos MAS 
a jejich strategií pro rozvoj regionu, potvrzený již v předchozích obdobích, opět uměle snížen.    
 

V období 2016-2023 bude MAS Sdružení SPLAV moci čerpat finanční prostředky na podporu projektů 
ve svém území metodou CLLD z těchto operačních programů:  
 
 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 
 
MAS bude čerpat finanční prostředky prostřednictvím Prioritní osy 4: Komunitně vedený místní rozvoj 
 

Pro Specifický cíl (SC) 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“ jsou stanoveny jako příjemci podpory 
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subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na 
území MAS. Za účelem naplnění SC 4.1 budou podporovány aktivity, které jsou v souladu s 
následujícími SC IROPu:  
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví  
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví  
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
 

Prostřednictvím SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS bude čerpat finanční prostředky Sdružení SPLAV na své 
provozní a animační činnosti. 
 
 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) 
 
MAS bude mít k dispozici finanční prostředky prostřednictvím Priority 6: Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, prioritní oblast 
6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. Opatření v rámci této priority se zaměřuje na 
implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje a realizace projektů spolupráce. 
 

Podopatření a typy příjemců: 
19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie. Příjemci podopatření jsou koneční 
žadatelé z území MAS 
19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin. Příjemcem je místní akční 
skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV 
 
 
OP ZAMĚSTNANOST (OPZ) 
 
MAS se přímo týká investiční priorita 3 Prioritní osy 2: Komunitně vedené strategie místního rozvoje. 
Součástí této prioritní osy je SC 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.  
 

Za účelem dosažení stanoveného specifického cíle budou podporovány aktivity, které budou 
identifikovány jednotlivými MAS ve schválených Komunitně vedených strategiích místního rozvoje (tzv. 
bottom-up approach) v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti. 
 

Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního 
rozvoje. 
 
 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 
 
MAS budou v OPŽP 2014-2020 zapojeny v rámci prioritní osy 4 (Ochrana a péče o přírodu a krajinu), 
specifických cílů 4.2. Posílit biodiverzitu a 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Při provádění CLLD 
budou podporovány pouze aktivity vyplývající ze strategie komunitně vedeného místního rozvoje, které 
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budou vybírány příslušnou MAS. Činnosti musí byt zároveň v souladu s cíli a podmínkami PO 4, SC 4.2 
a SC 4.3, zejména s plány péče. 
 

tabulka: návaznost aktivity SCLLD na operační programy 
 

operační program podopatření strategie MAS 

IROP A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, B1.1, B1.2, B1.3, A1.4, B3.1, B3.2, 

B3.3, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, C3.3, C3.4, C4.1, C4.4 

Program rozvoje venkova C1.1, C1.2, C1.3, C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C4.1, C4.4 

OP Zaměstnanost B1.3, B3.2, B3.3, C3.3, C3.4, C4.1, C4.4 

OP Životní prostředí A1.1,A1.2, A1.3, A1.4 

 

 

3. 6. 4. SOULAD SE STRATEGIÍ ROZVOJE CHKO ORLICKÉ HORY 

 
Základním koncepčním dokumentem ochrany přírody v Orlických horách je Plán péče o CHKO Orlické 
hory na období 2015-2024. Tento dokument vytyčuje v každém z 25 okruhů dlouhodobé cíle CHKO a 
navrhuje opatření, kterými tyto cíle bude naplňovat. 
 

MAS Sdružení SPLAV navrhuje na základě jednání s představiteli CHKO a sousedních MAS, do 
kterých zasahuje CHKO Orlické hory, realizaci tří pilotních projektů, které jsou jednak v souladu s cíli a 
opatřeními Plánu péče a zároveň jsou v souladu se SCLLD MAS a mohly by být podpořeny v rámci OP 
Životní prostředí v letech 2014-2020: 
1) Nákup techniky pro údržbu cenných luk a biotopů. 
2) Podpora zlepšování druhové skladby a struktury lesů a ostatních rostlin. 
3) Zřízení informačního systému, zajištění terénních průvodců pro veřejnost, podpora výstavby 
nocovišť. 
 

Kromě těchto projektů mohou být podpořeny i další projekty, které budou v souladu s dokumenty CHKO 
a MAS Sdružení SPLAV.  

 
 
 

3. 7. AKČNÍ PLÁN 

 

3. 7. 1. ZÁSOBNÍK ZÁMĚRŮ Z ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV 

 
 

příloha č. 13.: Zásobník projektů pro SCLLD MAS Sdružení SPLAV 
 

Již v rámci přípravy na programové období 2014-22 uskutečnila MAS celou řadu aktivit směřujících 
k zjištění poptávky subjektů ze svěřeného území po realizaci nových záměrů a absorpční kapacity pro 
dotační finanční podporu. K 15. 12. 2015 bylo shromážděno 510 záměrů. Podle dále uvedených kritérií 
jsou získané záměry rozděleny takto: 
 

Zásobník projektů 1. a 2. kategorie (viz níže) – 400 záměrů o celkové částce cca 300 mil. Kč1, z toho: 
- Projekty bez vize možnosti získání dotační podpory (kat. 1)150 záměrů 
- Projekty s možností přímé dotační podpory (kat. 2) 250 záměrů 

                                                           
1 U některých záměrů žadatelé neuvedli celkovou výši nákladů, proto celková částka není součtem nákladů všech záměrů, 
ale pouze těch, kde byla zjištěna výše nákladů 
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Zásobník projektů 3. kategorie - 105 záměrů o celkové částce 310 mil. Kč, z toho: 

- Projekty s možností získání finanční podpory v rámci SCLLD z IROP 45 záměrů 
- Projekty s možností získání finanční podpory v rámci SCLLD z PRV  55 záměrů 
- Projekty s možností získání finanční podpory v rámci SCLLD z OPZ 15 záměrů2 
- Projekty s možností získání finanční podpory v rámci SCLLD z OPŽP 2 záměry 

 
 
3. 7. 2. FORMY ZAPOJENÍ MAS DO REALIZACE PROJEKTŮ V ÚZEMÍ 

 
Akční plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje je v MAS Sdružení SPLAV složen ze tří 
kategorií aktivit odlišných podle pravděpodobné formy financování jejich realizace. Jedná se o tyto 
kategorie: 
1. Záměry z území MAS financované vlastními zdroji žadatelů bez možnosti dotační podpory 
(vyznačeny bíle) 
2. Záměry z území MAS financované z dotačních programů ČR a EU mimo CLLD (vyznačeny 
světlou barvou) 
3. Přímá finanční podpora rozvojových záměrů žadatelů z území MAS v rámci finančních 
prostředků CLLD v MAS Sdružení SPLAV (vyznačeny tmavě).  
Dále je tato kategorie aktivit transformována pro možnost provázání s opatřeními operačních 
programů do jinak formulovaných Opatření (viz tabulka Stroma cílů pro SCLLD a kapitola 
Programové rámce) a názvy těchto opatření jsou zároveň názvy Fichí (opatření) v rámci kterých 
budeme uplatňovat podporu SCLLD. 
 
 

tabulka: přehled priorit témat a aktivit podle zapojení MAS 
 
priorita téma aktivita 

A 
PROSTŘEDÍ 

A1. Prostředí 
ve volné 
krajině 

A1.1. Domácí 
i volně žijící 
živočichové 

A1.2. Vodoteče, 
vodní plochy, 
protipovodňová 
opatření 

A1.3. Lesy, 
zeleň, půdy v 
extravilánu 

A1.4. Opatření 
k ochraně 
životního 
prostředí 

 

 A2. Prostředí 
v sídlech 

A2.1. 
Nakládání s 
odpady 

A2.2. Veřejná 
zeleň 
v Intravilánu obcí 

A2.3. Ochrana 
ovzduší 
(komíny…) 
 

A2.4. Akce k 
ochraně život. 
prostředí 

 

 A3. Dopravní 
infrastruktura 

A3.1. Pěší 
stezky, 
chodníky 

A3.2. Cyklo a 
hipostezky, 
běžecké trasy 

A3.3. Silnice a 
železnice 

A3.4. Veřejná 
doprava  

 

 A4. 
Technická 
infrastruktura 

A4.1. 
Vodovody a 
vodní zdroje 

A4.2. 
Kanalizace a 
ČOV 
 

A4.3. 
Plynofikace, 
elektrifikace 

A4.4. Telefon, 
rozhlas, nové 
komunikační 
technologie 

A4.5. 
Alternativní  
zdroje 
energie 
 

B  OBČANÉ B1. Výchova 
a vzdělání  

B1.1. 
Předškolní 
výchova 

B1.2. Školní 
vzdělávání 

B1.3. 
Celoživotní 
vzdělávání 

B1.4. Věda a 
výzkum 

 

 B2. Bydlení B2.1. Nová 
bytová 
výstavba 

B2.2. Opravy a 
rekonstrukce 
bytů 

B2.3. Sociální 
bydlení  

  

                                                           
2 Některé záměry lze podpořit z programu IROP i OPZ, proto počet záměrů podle jednotlivých OP je vyšší než součet všech 
záměrů  



Sdružení SPLAV, z.s. | 41  
 

 B3. Zdraví a 
sociální péče 

B3.1. 
Zdravotnická 
zařízení 

B3.2. Zařízení 
sociální péče 

B3.3. Akce 
zdravotní a 
sociální péče 

  

 B4. Kultura a 
památky  

B4.1. 
Zařízení pro 
kulturu 

B4.2. Objekty, 
vybavení a 
plochy 
památkového 
významu 

B4.3. Kulturní 
akce a tradice 
 

 

 
 

 B5. Sport a 
volnočasové 
aktivity 

B5.1. 
Sportovní 
zařízení 

B5.2. 
Volnočasová 
zařízení 

B5.3. 
Sportovní a 
volnočasové 
akce 

  

 B6. Veřejná 
správa a 
bezpečnost 

B6.1. Veřejná 
správa 

B6.2. Objekty a 
vybavení pro 
bezpečnost a 
záchr. systém 

B6.3. Objekty 
a vybavení 
ostatní 
 

  

C 
PODNIKÁNÍ 

C1. 
Zemědělství 

C1.1. 
Rostlinná 
výroba 

C1.2. Živočišná 
výroba 

C1.3. 
Zpracování  
zemědělských 
produktů 

  

 C2. Průmysl C2.1. 
Strojírenský 
průmysl 

C2.2. Těžba a 
zpracování 
dřeva 

C2.3. 
Potravinářský 
a textilní 
průmysl 

C2.4. Ostatní 
průmysl  

 

 C3. Služby, 
obchod a 
řemesla 

C3.1. 
Ubytovací a 
stravovací 
služby 

C3.2. Obchod C3.3.  
Řemesla a 
Ostatní služby 

  

 C4. Marketing C4.1. 
Marketing 
regionální 
výroby 

C4.2. 
Propagace pro 
cestovní ruch 

C4.3. Objekty 
a zařízení pro 
poznávání 
krajiny  

C4.4. 
Spolupráce 
 

 

 
 
3. 7. 2. 1. ZÁMĚRY Z ÚZEMÍ MAS FINANCOVANÉ VLASTNÍMI ZDROJI 
ŽADATELŮ BEZ MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY (kategorie 1). 
 

 Záměry subjektů (obcí, podnikatelů i neziskových organizací) z území MAS 
Pomoc MAS bude záviset na zájmu těchto subjektů a bude probíhat těmito způsoby:  
1. Zprostředkováním informací – zaměstnanci MAS vyhledají potřebné informace a zašlou nebo 
předají tazateli, odkáží ho na další vhodné informační zdroje, případně písemně či telefonicky 
osloví zdroj informací v zastoupení tazatele. 
2. Konzultační činností – odborníci MAS posoudí záměr tazatele, vysvětlí mu danou 
problematiku a zodpoví jeho otázky. 
3. Vlastní činností MAS – MAS vlastními projekty i dalšími aktivitami napomůže uskutečnění 
záměru. 
 

 Vlastní projekty MAS 
Vlastní činnost MAS zahrnuje osvětové, vzdělávací i společenské aktivity, propagaci života na 
venkově, propagaci spolupráce, a další aktivity směřující k aktivizaci obyvatel regionu. V této 
dobrovolné činnosti bude MAS pokračovat v souladu se svými cíli a z vlastních finančních 
zdrojů. 
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3. 7. 2. 2. ZÁMĚRY Z ÚZEMÍ MAS FINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 
ČR A EU MIMO CLLD (kategorie 2).  
 
V této skupině bude zařazen velký soubor záměrů podpořitelných dotačními programy ČR nebo EU, ne 
však prostřednictvím MAS a její SCLLD, resp. záměrů, které z kapacitních důvodů nebyly v MAS  
podpořeny.  
 

 Záměry subjektů (obcí, podnikatelů i neziskových organizací) z území MAS 
Pomoc MAS bude zaměřena na pomoc s  vyhledáním vhodného dotačního zdroje a přípravu 
projektové žádosti. Bude se tedy jednat o: 
1. Předání, resp. zprostředkování informací – zaměstnanci MAS podle své specializace (PRV, 
IROP, další…)podají nebo vyhledají požadované informace, případně poptají informace 
v zastoupení tazatele. 
2. Konzultační činnost – odborníci MAS posoudí záměr tazatele z hlediska přijatelnosti pro 
dotační program, doporučí vhodný dotační program, doporučí úpravy záměru, zodpoví otázky 
tazatele, případně zkonzultují záměr s jiným subjektem v zastoupení tazatele. V případě 
konzultace projektové žádosti ji v rozpracovanosti posoudí a doporučí potřebné úpravy. 
3. Sepsání projektové žádosti – odborníci MAS zpracují záměr žadatele do projektové žádosti 
v souladu s podmínkami dotačního programu a výzvy, případně v zastoupení žadatele budou 
záměr a projektovou žádost konzultovat s vhodnými subjekty. Žadateli pomohou také 
s kompletací příloh žádosti i dodržením všech administrativních náležitostí souvisejících 
s podáním žádosti. 
4. Dohled nad realizací záměru – odborníci MAS povedou supervizi nad realizací záměru ve 
smyslu souladu s podmínkami dotačního programu. Pomohou žadateli zpracovat všechny 
dokumenty nezbytné ke správnému ukončení a vyúčtování záměru. 
5. Vlastní činnost MAS -  MAS vlastními projekty i dalšími aktivitami napomůže uskutečnění 

záměru. 
 

 Vlastní projekty MAS 
Sdružení SPLAV, z.s. vystupuje také jako samostatný žadatel nebo partner projektů jiných 
žadatelů v různých dotačních programech ČR a EU. Zaměřuje se především na oblast 
vzdělávání a zaměstnanosti občanů, využívání a obnovu kulturního dědictví a rozmanitost 
volnočasových aktivit veřejnosti. I v příštím období bude MAS uskutečňovat vlastní projekty, 
kterými bude naplňovat své cíle, vedle dosavadních úspěšných témat to bude i oblast ochrany 
životního prostředí regionu. Čím dál tím větší roli v projektové činnosti MAS hrají projekty 
spolupráce s českými i zahraničními partnery. I v příštím období bude proto MAS využívat 
všechny možnosti společné přípravy, realizace i financování záměrů, které budou v souladu s 
jejími cíli. 

 
 

3. 7. 2. 3. PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ ŽADATELŮ 
Z ÚZEMÍ MAS V RÁMCI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SCLLD (kategorie 3).  

 
V této skupině budou zařazeny záměry, které se budou ucházet, resp. získají finanční podporu 
z operačních programů prostřednictvím SCLLD MAS. Vzhledem k tomu, že povinnosti MAS jako 
administrátora programu jsou stanovené a závazné, budou plněny, až na výjimky, bez vyžádání 
žadatele. Popis aktivit MAS a podmínek poskytnutí finanční podpory této skupině záměrů je uveden 
v kapitole Implementace opatření této SCLLD. 
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Tímto nejintenzívnějším způsobem může MAS podpořit jen záměry, které budou v souladu s cíli 
a tématy dotačních programů, ze kterých MAS získá na realizaci záměrů finanční prostředky, a 
zároveň s cíli a tématy její komunitní strategie. Škála možných témat tak nebude tak široká jako 
u celé SCLLD a také počet cílů, které tyto podpořené záměry mohou naplnit, bude nižší (viz. 
Strom cílů Akčního plánu str. 114). Tato Témata a Aktivity celkové strategie MAS jsou, jak výše 
uvedeno, z důvodu přehlednějšího provázání s opatřeními operačních programů, ze kterých 
budou financována, přeformulována do Opatření SCLLD. Názvy těchto 23 Opatření jsou zároveň 
názvy Opatření, resp. Fichí (PRV), v rámci kterých bude finanční podpora konečným příjemcům 
poskytována. Převod Aktivit strategie do Opatření akčního plánu a souvislost s opatřeními 
operačních programů, cíli a fichemi  MAS je uvedena v tabulce Strom cílů Akčního plánu na 
str.114. 
 
Dále jsou v Akčním plánu rozpracovávány jen záměry této kategorie. 
 

Ta zahrnuje v MAS Sdružení SPLAV čtyři tematické okruhy, tzv. programové rámce (PR). Každý z nich 
odpovídá svými podmínkami jednomu operačnímu programu financovanému z dotačních programů EU. 
Jedná se o tyto programové rámce: 
 

Rozvoj venkovských obcí (Programový rámec Integrovaného regionálního operačního 
programu) 
 

Rozvoj zemědělství a dalších podnikatelských aktivit (Programový rámec Programu rozvoje 
venkova) 
 

Zaměstnanost a sociální stabilita (Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost)  
 

Zlepšení a ochrana životního prostředí (Programový rámec Operačního programu Životní 
prostředí) 
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graf: Akční plán SCLLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS SDRUŽENÍ SPLAV 2014 – 22  

A Projekty bez možnosti dotační podpory 

C Projekty s finanční podporou v rámci CLLD 

P
  r

  o
  g

  r
  a

  m
  o

  v
  é

   
  r

  á
  m

  c
  e

 

Projekty financované z IROP 

B Projekty s možností přímé dotační podpory 

Opatření1: Ekologická a bezpečná doprava 
Opatření2: Řešení krizových situací 
Opatření3: Sociální služby a komunity – investice  
Opatření4: Sociální podnikání – investice  
Opatření5: Zdravotnické služby – investice 
Opatření6: Výchova a vzdělávání – investice  
Opatření7: Kulturní dědictví 
Opatření8: Územní rozvoj 

Opatření 9: Zemědělské vzdělávání 
Opatření 10: Zemědělské podniky 
Opatření 11: Zemědělské produkty 
Opatření 12: Infrastruktura v lesích 
Opatření 13: Nezemědělské podniky 
Opatření 14: Neproduktivní investice v lesích 
Opatření 15: Technika pro lesní hospodářství 
Opatření 16: Krátké řetězce 
Opatření 17: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER 

Opatření18: Zaměstnanost 
Opatření19: Sociální podnikání – neinvestice 
Opatření20: Prorodinná opatření 
Opatření21: Sociální služby a sociální začleňování – 
neinvestice   

Opatření22: Likvidace invazivních druhů 
Opatření23: Výsadby dřevin mimo les  

Projekty financované z PRV  

Projekty financované z OPZ 

Projekty financované z OPŽP 
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 tabulka: strom cílů Akčního plánu (kategorie projektů 3)  
 
Číslování opatření/fichí vychází z celkového pořadí fiche v rámci programových rámců MAS.  

Prioritní oblast 
SCLLD/Strategi
cký cíl 

Specifický cíl 
SCLLD 

Téma/ 
Aktivita 
SCLLD 

Opatření 
Akčního 
plánu  = 
opatření/fich
e SCLLD 

Programový 
rámec/Oper
ační 
program 

Investiční 
priorita/Sp
ecifický cíl 
Operačníh
o 
programu 

A PROSTŘEDÍ 
a. ZLEPŠENÍ 
KVALITY ŽIVOTA 
OBČANŮ A 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

1. Zlepšení 
životního prostředí 
sídel, realizace 
opatření k snížení 
dopravní zátěže, 
znečišťování 
působením 
průmyslové a 
zemědělské výroby 
a dalších 
negativních vlivů. 

 1. Ekologická a 
bezpečná 
doprava 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

2. Ochrana sídel a 
krajiny před 
povodněmi a 
dalšími krizovými 
situacemi. 

 2. Řešení 
krizových 
situací 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

3. Ochrana 
zemědělské a lesní 
půdy, přírodních 
porostů a prvků, 
vod, rostlin i 
živočichů v krajině. 

 8. Územní 
rozvoj 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

 12. 
Infrastruktura 
v lesích 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

 14. 
Neproduktivní 
investice 
v lesích 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

 15. Technika 
pro lesní 
hospodářství 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

 22. Likvidace 
invazních 
druhů rostlin 

Zlepšení a 
ochrana 
životního 
prostředí 
(OPŽP) 

OPŽP - IP 1 / 
4.2. 

 23. Výsadby 
dřevin mimo 
les 

Zlepšení a 
ochrana 
životního 
prostředí 
(OPŽP) 

OPŽP - IP 1 / 
4.3. 

4. Oprava, údržba a 
využití historicky i 
společensky 
významných míst, 
objektů a prvků.  

 7. Kulturní 
dědictví 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 
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B OBČANÉ 
b. ZLEPŠENÍ 
DEMOGRAFICKÉ 
STRUKTURY A 
SOCIÁLNÍ 
SITUACE 
OBČANŮ 

1. Obnova 
tradičních 
sociálních vazeb v 
rodinných i 
obecních 
komunitách, 
posílení 
odpovědnosti obcí 
za znevýhodněné 
občany a 
odpovědnosti 
občanů za 
prosperitu obce. 

 3. Sociální 
služby a 
komunity-
investice 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1.  

 5. 
Zdravotnické 
služby-
investice 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

 20. Prorodinná 
opatření 

Zaměstnanost a 
sociální stabilita 
(OPZ) 

OPZ - IP 3 / 
2.3.1 

 21. Sociální 
služby a 
komunity-
neinvestice 

Zaměstnanost a 
sociální stabilita 
(OPZ) 

OPZ - IP  3 / 
2.3.1 

2. Zavedení a 
podpora 
alternativních 
přístupů k výchově 
a vzdělání, 
rozmanitosti a 
přístupnosti 
vzdělávacích 
programů a 
institucí, 
učňovského školství 
a vzdělávání 3. 
věku. 

 6. Výchova a 
vzdělávání-
investice 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

 9. Zemědělské 
vzdělávání 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

C PODNIKÁNÍ 
c. ZVÝŠENÍ 
POČTU A 
ROZMANITOSTI 
PODNIKATELSKÝ
CH AKTIVIT 

1. Posílení 
stabilizace občanů 
dostatečnou 
nabídkou 
základních služeb a 
vytvářením 
různorodých 
pracovních míst s 
alternativními 
úvazky. 

 4. Sociální 
podnikání-
investice 

Rozvoj 
venkovských 
obcí (IROP) 

IROP - IP 9d / 
4.1. 

 18. 
Zaměstnanost 

Zaměstnanost a 
sociální stabilita 
(OPZ) 

OPZ - IP  3 / 
2.3.1 

 19. Sociální 
podnikání-
neinvestice 

Zaměstnanost a 
sociální stabilita 
(OPZ) 

OPZ - IP  3 / 
2.3.1. 

2. Rozšíření aktivit 
spolupráce obcí, 
podnikatelů a 
neziskového 
sektoru k posílení 
ekonomické a 
sociální stability 
regionu. 

 16. Krátké 
řetězce 

 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

 17. Spolupráce 
MAS 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.3.1. 

3. Zvýšení místní 
výroby a odbytu 
průmyslových a 
zemědělských 
produktů. 

 10. 
Zemědělské 
podniky 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 
19.2.1. 

 11. 
Zemědělské 
produkty 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 
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 13. 
Nezemědělské 
podniky 

Rozvoj 
zemědělství a 
dalších 
podnikatelských 
aktivit ( PRV) 

PRV - PO 6B 
/ 19.2.1. 

 
 
 
3. 7. 3. PROGRAMOVÉ RÁMCE 

 
 

příloha č. 1.: Finanční plán a indikátory pro finanční rámce SCLLD MAS Sdružení SPLAV 
 
Akční plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV obsahuje 4 
programové rámce podle 4 operačních programů, ze kterých budou financovány. Každý programový 
rámec je dále rozdělen na několik opatření/fichí, která vycházejí z opatření příslušného operačního 
programu a jsou v souladu s tématy a aktivitami naplňujícími cíle MAS. 
 

Pro všechny programové rámce využívané v MAS jsou společné tyto zásady: 
1. Transparentnost podmínek a postupů 
2. Rovný přístup ke všem žadatelům včetně klíčových projektů MAS 
3. Objektivita hodnocení 
4. Principy projektů a hodnocení 
5. Soulad postupů s pravidly operačních programů a se strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
6. Měřitelnost výsledků 
 
 
3. 7. 3. 1. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ   

PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (PR 
IROP) 
 
MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím investiční priority 9d prioritní osy 4: 
Provádění investic v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a jejího specifického cíle 4.1. Posílení 
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu. Všechny aktivity musí být zároveň v souladu se specifickými cíli, 
uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.    
 
 

VÝBĚR OPATŘENÍ PRO SCLLD (odůvodnění a absorpční kapacita MAS) 
 
Program nabízí pro SCLLD tato opatření a aktivity: 

Doprava  

 Terminály – aktivita nebyla do PR zařazena z důvodu zjištěné malé absorpční kapacity území 
(v některých městech a obcích regionu jsou již přestupní terminály vybudovány, ve městech 
Rychnov nad Kněžnou, Solnice a některých obcích v okolí jsou záměry výstavby či přeložení 
terminálů veřejné dopravy zařazeny mezi investice související s rozvojem automobilky Škoda-
Auto v Kvasinách a budou vzhledem k finanční náročnosti přesahující možnosti MAS hrazeny 
jinými finančními zdroji). 

 Telematika – aktivita nebyla do PR zařazena z důvodu zjištěné malé absorpční kapacity území 
pro záměry menšího rozsahu. 

 Zvýšení bezpečnosti v dopravě – o aktivity v oblasti zvýšení bezpečnosti zejména pěší a cyklo 
dopravy a také o odstraňování barier na komunikacích pro hůře pohyblivé občany je mezi 
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obcemi velký zájem a zásobník projektů obsahuje již nyní 5 záměrů. Územím procházejí dvě 
komunikace 1. třídy, jedna hlavní a dvě regionální železniční tratě. 

 Dopravní prostředky – tato aktivita nebyla do PR zařazena z důvodu malého zájmu vhodných 
žadatelů a vysokých nákladů na pořízení vozidel. 

 Cyklostezky a cyklotrasy – velký zájem mezi obcemi je i o budování komunikací pro 
cyklodopravu, protože ta je obyvateli obcí hodně využívána zejména pro cestu do zaměstnání a 
do škol. Zásobník projektů obsahuje 8 záměrů. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům 
MAS však nelze předpokládat významný nárůst km cyklostezek, bude se jednat spíš o opravy a  
doplnění sítě cyklotras. 
Rizika a katastrofy  

 29 obcí MAS se nachází ve správním území ORP Rychnov nad Kněžnou se 4 identifikovanými riziky 
(Sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek). 2 
obce MAS (Doudleby n/Orl. a Tutleky) se nacházejí v ORP Kostelec n/Orl.bez identifikovaných rizik. Na 
území ORP Rychnov n/K. se nachází 7 JPO II. a III. stupně. O toto opatření je zájem u všech vhodných 
JPO. Organizace z území ORP Kostelec n/O. nejsou vhodnými příjemci. 

Sociální služby  

 Sociální služby a sociální práce – i přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti přetrvávají na 
území MAS některé sociální problémy, např. nezaměstnanost znevýhodněných skupin občanů, 
1-2 sociálně vyloučené lokality, nedostatek některých sociálních zařízení a služeb. O nápravu 
těchto nedostatků mají zájem jak obce, tak i neziskové organizace. Zásobník projektů obsahuje 
6 záměrů. 

 Komunitní centra – komunitní centra jsou v území novým fenoménem a obce se připravují na 
jejich vyzkoušení. MAS eviduje 5 zájemců o otevření mnohoúčelových zařízení poskytujících 
zázemí a péči všem potřebným skupinám občanů. 

 Sociální bydlení – v MAS jsou evidováni 2 zájemci o výstavbu sociálních bytů. Jedná se 
především o neziskové organizace zapojené do pomoci znevýhodněným komunitám. Jejich 
zájem však závisí na definici sociálního bydlení a závazcích s tím souvisejících. 
Sociální podnikání  

 Na území MAS pracují 2 sociální podniky, oba mají zájem o rozvoj své činnosti. Další zájemci o 
sociální podnikání včetně samotné MAS dosud nebyli úspěšní v získání finanční podpory a rádi 
by svůj záměr uplatnili v rámci SCLLD.  
Výchova a vzdělávání  

 Jedná se o nejžádanější opatření především ze strany obcí, ale i samotných vzdělávacích 
institucí. MAS eviduje v zásobníku projektů 10 záměrů. Předpokládáme však určité snížení 
zájmu v důsledku omezujících podmínek programu, zejména v oblasti přijatelných výdajů. 
Naplňování opatření bude povzbuzováno cílenou animací ze strany MAS a Řídícího výboru 
Místního akčního plánu vzdělávání, který bude pro region zpracováván. Podpořené projekty 
budou v souladu s vytvářenou koncepcí. 
Kulturní dědictví  

 Na území MAS se nacházejí pouze 2 přijatelní příjemci finanční podpory. Z nich prozatím MAS 
eviduje pouze jednoho zájemce o přípravu projektu.  
Územní rozvoj  

 I přes omezený výběr přijatelných žadatelů jsou připravovány Městem Rychnov n/K. jako obcí 
s rozšířenou působností 3 projekty zaměřené na změnu územního plánu, krajinný ráz regionu a 
regulační plán.  
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OPATŘENÍ (FICHE) PRO IROP 
 
Programový rámec IROP má v MAS Sdružení SPLAV těchto 8 opatření (fichí): 
Opatření/fiche a.1 Ekologická a bezpečná doprava 
Opatření/fiche a.2 Řešení krizových situací  
Opatření/fiche b.3 Sociální služby a komunity – investice  
Opatření/fiche c.4 Sociální podnikání – investice  
Opatření/fiche b.5 Výchova a vzdělávání – investice  
Opatření/fiche a.6 Kulturní dědictví 
Opatření/fiche a.7 Územní rozvoj 
 

Opatření/fiche a.1: Ekologická a bezpečná doprava 

Název Opatření/Fiche a.1 Ekologická a bezpečná doprava 

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Prostředí 
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A3 Dopravní infrastruktura 
 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

 

 

Cílem opatření je přispět ke snížení zvyšujících se negativních dopadů motorové 
dopravy na životní prostředí v regionu podporou ekologických druhů dopravy – pěší a 
cyklistické, a zvýšením bezpečnosti pohybu v obcích.  
V obcích regionu se výrazně zvyšuje intenzita osobní i nákladní automobilové dopravy 
v důsledku zvyšování výroby strojírenských podniků, nárůstu počtu dojíždějících 
zaměstnanců a převážených nákladů. To se velmi negativně projevuje na kvalitě 
životního prostředí a bezpečnosti občanů v obcích. 
Opatření bude podporovat menší záměry především místních samospráv. Důraz bude 
kladen na místní význam podpořených projektů – bezpečnost chodců v obcích, a to 
zejména v obcích s frekventovanými průjezdnými komunikacemi 1. a 2. třídy, 
bezbariérovost zejm. pěších komunikací pro bezkolizní pohyb dětí a handicapovaných 
osob v obcích.  U cyklodopravy bude opatření zaměřeno na budování a opravy 
cyklotras a případně i kratší úseky cyklostezek sloužících k dopravě místních občanů 
do zaměstnání, škol a za službami. Podporována bude i doprovodná infrastruktura a 
zeleň. 
 
Vazba na analytickou část: Kap. 2.1.4.Doprava: 
„V území MAS se nachází hustá síť pěších i cyklistických tras. Problémem je absence 
chodníků v některých obcích (…). Prioritou je tedy především výstavba a rekonstrukce 
chodníků, které by zlepšily bezpečnost chodců. Důraz musí být kladen na jejich 
bezbarierovost pro možnost pohybu handicapovaných osob a matek s dětmi. 
Z hlediska cyklistických tras se v regionu nachází dost tras určených především pro 
cestovní ruch. Cyklotras a cyklostezek určených pro každodenní dopravu obyvatel za 
prací či za službami, je podstatně méně. V území je v provozu krátký úsek cyklostezky 
podél silnice 1. tř. č. 14 z Rychnova n/K ve směru na Dobrušku, další síť cyklostezek 
podél této silnice i dalších frekventovaných komunikací je v plánu“.   

Typy projektů 1. 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.  

2. 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 
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řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.  

- budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, 

odpočívadel a dopravního značení.  

- doplňkové aktivity (zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a 

cyklotras) 

Příjemci podpory - obce,  
- dobrovolné svazky obcí,  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo 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 
- Ministerstvo dopravy ČR 
- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona 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 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 75001 

Název Počet realizaci vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Kód 76100 

Název Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Kód 76200 

Název Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Kód 76401 

Název Počet pakovacích míst pro jízdní kola 

Indikátory výsledků  

Kód 75120 

Název Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

Kód 76310 

Název Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 
 

Opatření/fiche a.2: Řešení krizových situací 

Název Opatření/Fiche a.2 Řešení krizových situací 

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Občané 
ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
B6.Veřejná správa a bezpečnost 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

Cílem opatření je zajištění rychlé a efektivní pomoci obyvatelstvu regionu zasaženému 
mimořádnými událostmi, která povede ke zmírnění následků a projevů těchto událostí. 
Podle „Seznamu obcí s rozšířenou působností (ORP) jejichž správní území je dotčené 
zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi 
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nebezpečných látek“ se 29 obcí MAS nachází ve správním území ORP Rychnov nad 
Kněžnou se 4 identifikovanými riziky (Sucho, orkány a větrné smrště, sněhové sážky a 
masivní námrazy, havárie nebezpečných látek). Další 2 obce MAS (Doudleby n/Orl. a 
Tutleky) se nacházejí v ORP Kostelec n/Orl. bez identifikovaných rizik a nebudou 
vhodným typem příjemců dotace. 
Na území MAS se nachází 7 JPO kategorie II. a III., všechny ve správním území ORP 
RK. Opatření bude zaměřeno na dobudování infrastruktury a nákup vybavení pro tyto 
JPO. Budou podporovány především menší projekty příslušných místních samospráv, 
důraz bude kladen na místní význam podpořených záměrů a jejich vazbu na systém 
ochrany obcí regionu.  
Podporované projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“  a Přílohou 5 
PR IROP-Území vymezené pro specifický cíl 1.3.  
 
Vazba na analytickou část  Kap.2.1.10 Bezpečnost: 
„Do problematiky bezpečnosti lze zařadit i další složky IZS. Zdravotnictví bylo popsáno 
v příslušné kapitole, pokud se týká hasičského záchranného sboru, v Rychnově n/K se 
nachází profesionální pracoviště HZS. Ve většině obcí působí sbor dobrovolných 
hasičů (SDH), většinou kategorie JPO V. V sedmi obcích MAS se nacházejí výjezdové 
jednotky SDH kategorie II a III. Jejich vybavení stroji a technikou však není na dobré 
úrovni“. 

Typy projektů 1. Zajištění odolnosti území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům: 

- stavební úpravy či vybudování nové stanice základní složky IZS  

2. Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění 

připravenosti základních složek IZS: 

  - pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek, masivních námraz a extrémního sucha.  

Příjemci podpory - obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně)  

-  jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární 

ochraně), které spadají do správního území ORP Rychnov n/K 

- MV – Generální ředitelství HZS ČR 

- HZS krajů 
- Záchranný útvar HZS ČR 
- Policejní prezidium ČR 
- krajská ředitelství Policie ČR 
- kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů 
- organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují 
vzdělávání a výcvik složek IZS 
- státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 57001 

Název Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Kód 57501 

Název Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

Indikátory výsledků  

Kód 57520 



Sdružení SPLAV, z.s. | 52  
 

Název Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 

Opatření/fiche b.3: Sociální služby a komunity – investice  

Název Opatření/Fiche b.3 Sociální služby a komunity – investice  

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 2.1.  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Občané 
ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
B2.Bydlení; B3.Zdraví a sociální péče 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

 

 

Cílem opatření je napomoci rovnoměrnému rozmístění služeb prospěšných pro 
soběstačnost, sociální stabilitu a začleňování ohrožených skupin obyvatelstva do 
místních komunit v obcích regionu. 
 Obyvatelstvo obcí regionu stárne, příslušníci některých skupin občanů zejm. 
v odlehlých obcích se z důvodu nezaměstnanosti, nízkého vzdělání, zdravotních 
handicapů, péče o osobu blízkou, osamělosti, izolovanosti a různých dalších 
negativních jevů ocitají na okraji společnosti. Opatření je určeno na pomoc těmto 
skupinám lidí. Na základě komunitního plánu sociálních služeb území ve správě ORP 
RK bude podporovat vznik a vybavení sítě komunitních center a terénních služeb 
zvyšujících dosažitelnost pomoci v každé obci regionu. 
Sociální služby – služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů. 
Komunitní centra – 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. 
Sociální bydlení musí zajišťovat přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně 
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení). 
 
Vazba na analytickou část  Kap 2.1.5. Vybavenost obcí a služby: 
„Síť zařízení sociální péče odpovídá velikosti regionu a v posledních pěti letech se 
nemění. Podle podrobného členění zařízení sociálních služeb z Veřejné databáze ČSÚ 
se na území MAS nacházelo k 31. 12. 2014 celkem 18 zařízení sociálních 
služeb……………… Zařízení sociální péče však schází v menších obcích, kde je 
poptávka zejména pro zřizování menších zařízení sociálních služeb, komunitních 
center apod. Problémem je zejména nedostatek finančních prostředků na vybavení a 
provoz těchto zařízení“. 
Vazba na analytickou část  Kap 2.1.6. Bydlení 
„Relativně malý počet obecních bytů do určité míry souvisí s nízkým rozšířením 
sociálního bydlení v území. Přitom se objevuje požadavek vznik sociálních bytů“. 

Typy projektů 1.  Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb  
-     nákup zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny 
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.  

2. Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce  

-  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.  

3.  Adaptace bytů, bytových domů, nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a 
pořízení nezbytného základního vybavení.  

-  pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.  
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4.  Doplňkové aktivity 
-   zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky 

do realizovaných projektů.  

Příjemci podpory 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 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 55301 

Název Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Kód 55401 

Název Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Kód 55402 

Název Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Indikátory výsledků  

Kód 55310 

Název Nárůst kapacity sociálních bytů 

Kód 55320 

Název Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

Kód 67510 

Název Kapacita služeb a sociální práce 

 

 
Opatření/fiche c.4: Sociální podnikání – investice  

Název Opatření/Fiche c.4 Sociální podnikání – investice  

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 

 
Občané 
ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 

Cílem opatření je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků v území 
za účelem vytváření nových pracovních míst pro znevýhodněné občany a zvýšení jejich 
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analytickou část) 

 

 

zaměstnanosti a sociální stability.  
Na území MAS je malý počet zaměstnavatelů nabízejících alternativní pracovní místa 
pro pracovně znevýhodněné občany. Opatření bude podporovat aktivity vedoucí ke 
tvorbě těchto pracovních míst. Důraz bude kladen na pravděpodobnost sociální a 
ekonomické udržitelnosti podniku a význam pro místní cílové skupiny. 
Projekt musí být v souladu s principy sociálního podnikání:  
- je sociálně prospěšný  
- přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového 

počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet ze znevýhodněných cílových 
skupin.,  

- vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování,  

- je ekonomicky prospěšný  
- zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku,  
- je environmentálně a místně prospěšný  
- uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdroje, 

zohledňuje environmentální aspekty,  
Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:  
- rozšíření nabízených produktů a služeb,  
- rozšíření prostorové kapacity podniku,  
- zavedení nových technologií výroby,  
- zefektivnění procesů v podniku,  
- řízení divize na novém místě nebo v jiném regionu  

Podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých 
zakládacích dokumentech. 
Při rekonstrukci objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, a nákupu 
zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.  
Vždy musí být vytvořena nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy 
počet zaměstnaných osob z cílových skupin. Realizací projektu vznikne nová 
podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.  
 
Vazba na analytickou část Kap 2.1.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost: 
„Na území MAS se nacházejí tyto sociální podniky - Helpion, o. p. s, se sídlem 
v Rychnově nad Kněžnou. Posláním společnosti je poskytování pomoci a podpory 
osobám sociálně vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a podpora sociálních 
služeb, zejména azylových domů. Druhým podnikem je Chráněná dílna Farma Orlice, 
o.p.s, se sídlem v Bartošovicích v Orlických horách. Posláním farmy je zemědělská 
výroba otevřená lidem se zdravotním postižením. Počet pracovních míst v sociálních 
podnicích je na území MAS nízký a nedostačuje potřebám, stejně jako nabídka 
pracovních pozic s alternativními pracovními úvazky“.  

Typy projektů Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků:  
1. Vznik nového sociálního podniku 
2. Rozšíření kapacity podniku 
3. Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání 
– nákup zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání  

Příjemci podpory - osoby samostatně výdělečné činné  
- malé a střední podniky 
- obce 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 
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Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 10000 

Název Počet podniků pobírajících podporu 

Kód 10102 

Název Počet podniků pobírajících granty 

Kód 10105 

Název Počet nových podniků, které dostávají podporu 

Kód 10300 

Název Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

Kód 10400 

Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

Kód 10403 

Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

Indikátory výsledků  

Kód 10411 

Název Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 

 
Opatření/fiche b.5: Výchova a vzdělávání – investice 

Název Opatření/Fiche b.5 Výchova a vzdělávání – investice  

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Občané 
ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
B1.Výchova a vzdělávání 
 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

 

 

Cílem opatření je prostřednictvím kvalitního a dostupného systému vzdělávání zajistit 
občanům rovný přístup k získávání schopností nezbytných pro uplatnitelnost na trhu 
práce a sociální a ekonomickou stabilitu. 
I když většina škol regionu dlouhodobě praktikuje začleńování handicapovaných dětí 
do společných tříd s ostatními žáky, všechny školy nejsou dobře připraveny stavebně 
ani vybavením na inkluzi žáků všech stupňů postižení. Také úpravy učebních plánů 
v souladu s klíčovými kompetencemi budou mít za následek potřebu nových 
stavebních úprav a vybavení učeben a nákup učebních pomůcek.  
Opatření je proto zaměřeno především na podporu drobnějších stavebních úprav 
stávajících zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, základních 
škol, škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání a infrastruktury 
pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v klíčových kompetencích, infrastruktury 
pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích vedoucí k bezbariérovosti prostor, 
úpravy prostor a nákup vybavení nezbytného k zajištění výuky klíčových kompetencí 
v souladu s místním trhem práce. 
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je vzhledem 
k tomu, že ORP Rychnov n/K. zahrnuje sociálně vyloučenou lokalitu možné, ale pouze 
s doložením nedostatečnosti stávajících kapacit. Podpořený projekt musí být zahrnut 
do Místního akčního plánu vzdělávání v ORP R/K.  
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Vazba na analytickou část Kap 2.1.5. Vybavenost obcí a služby 
„……… V 10 obcích území je úplná ZŠ (1. – 9. ročník), v dalších 11 obcích pak je jen 
škola s jedním stupněm (nejčastěji 1. – 5. třída). Zbylých 10 převážně malých obcí 
nemá na svém území školu a děti musí dojíždět. ……………. Podle požadavků z území 
je jinak síť základních škol přibližně dostačující, problémem je často jejich 
nedostatečná vnitřní vybavenost a špatný technický stav. Nedostatkem je i nedořešená 
bezbariérovost řady škol v souvislosti s připravovanou inkluzí žáků se specifickými 
problémy.  ………….Podobná vybavenost obcí jako u základních škol je i u mateřských 
škol. Na území MAS se nachází 26 mateřských škol ve 21 obcích…“….. 

Typy projektů 1. Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 
let, dětských skupin a mateřských škol  
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení 
- Podpora sociální inkluze 
2. Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních 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.  
- Rozšiřování kapacit základních škol (pouze území správního obvodu ORP se sociálně 
vyloučenou lokalitou) - stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostatečné kapacity zařízení ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto 
kapacit.  
- Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu 
ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 
- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  
3. Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 
vzdělávání  
- 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.  
- Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu 
ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 
- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
4. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových 
kompetencích:  
- 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: 
   v oblastech komunikace v cizích jazycích,  
   v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  
   ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  
5. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže  
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání:  
v oblastech komunikace v cizích jazycích,  
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  
6. Doplňkové aktivity  
- zeleň v okolí budov a na budovách 

- herní prvky 

Příjemci podpory - zařízení péče o děti do 3 let,  
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a 
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VOŠ,  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  
- obce,  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  
- nestátní neziskové organizace,  
- církve,  
- církevní organizace,  
- kraje, 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
- organizační složky státu, 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 50000 

Název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód 50001 

Název Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Indikátory výsledků  

Kód 50020 

Název Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

Kód 50030 

Název Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Kód 50120 

Název Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

 

 
Opatření/fiche a.6 – Kulturní dědictví 

Název Opatření/Fiche a.6 Kulturní dědictví 

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Občané 
ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
B4.Kultura a památky 
 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

 

 

Cílem opatření je zajistit ochranu a vhodné využití nejcennějších objektů historického 
dědictví v regionu. 
V území MAS se nacházejí 2 památky evidované v seznamu, resp. indikativním 
seznamu NKP – Zámek v Rychnově n/K. a kostel sv.Petra a Pavla v Liberku. Opatření 
je zaměřeno na drobné záměry při jejich revitalizaci. 
 
Vazba na analytickou část  Kap 2.1.11. Cestovní ruch: 
„Území MAS má velký potenciál pro cestovní ruch, který však dosud plně nevyužívá. 
V regionu se nachází množství kulturních památek i přírodního bohatství. …… Z obcí 
MAS se jedná o zámky v Doudlebách nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou...“ 

Typy projektů 1. Revitalizace vybraných památek evidovaných v Seznamu, resp. Indikativním 
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seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).  
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér; zvýšení 

ochrany památky a jejího zabezpečení; restaurování památek;   
-  rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 

depozitářů; 
- digitalizace památek a mobiliářů;  
- obnova parků a zahrad u souborů památek;  
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí 

  

Příjemci podpory vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v 
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících  

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 90501 

Název Počet revitalizovaných památkových objektů 

Kód 90801 

Název Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření 

Kód 91005 

Název Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a 
atrakcí 

Indikátory výsledků  

Kód 91010 

Název Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné 

 
 

Opatření/fiche a.7 – Územní rozvoj 

Název Opatření/Fiche a.7 Územní rozvoj 

Vazba na specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Tematicky zaměřený SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje 

Vazba na cíle SCLLD 
Priorita 
Cíl 
Téma 

 
Prostředí 
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Jde o průřezové opatření CLLD s vazbou na více témat SCLLD 
 

Popis opatření (vč. cíle 
opatření a vazby na 
analytickou část) 

 

 

Cílem podpory je komplexní přístup k řešení území - jeho potřeb z hlediska veřejných 
zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a měnících se 
požadavků na veřejnou infrastrukturu. 
Všechny obce na území ORP mají zpracovaný územní plán. Opatření je zaměřeno 
zejména na pořízení dosud chybějících územních studií řešení krajiny, pořízení 
regulačních plánů a změn územních dokumentů ve správě ORP Rychnov n/K. a Města 
Rychnov n/K. 
 
Vazba na analytickou část Kap. 2.3. Územní plány a rozvojové plochy: 
„Zatímco nové plochy obvykle v extravilánu obcí jsou projekčně řešeny,  obcím chybí 
podrobnější řešení center v podobě regulačních plánů, což mnohde vede k trvalému 
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poškozování historicky cenných a místně odpovídajících objektů a prostor. Významným 
nedostatkem je i ústup od dříve využívaných studií velkých územních celků, ve kterých 
byly územní plány jednotlivých obcí řešeny v souvislostech vzájemných i veřejného 
zájmu“. 

Typy projektů 1. Pořízení územních plánů 
2. Pořízení regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí 
3. Pořízení územních studií (územní studie zaměřené na veřejná prostranství a územní 
studie zaměřené na řešení krajiny)  

Příjemci podpory obce s rozšířenou působností 

Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů na 1 
projekt 

Bude upřesněno ŘO a výzvou MAS 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód 90200 

Název Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií 

Kód 90201 

Název Počet územních plánů 

Kód 90202 

Název Počet regulačních plánů 

Kód 90203 

Název Počet územních studií - krajina 

Indikátory výsledků  

Kód 90210 

Název Plocha pokrytá ÚP, regulačním plánem a územní studií 

 
 
 

příloha č. 14.: Harmonogram výzev SCLLD MAS Sdružení SPLAV 
 
Klíčové projekty 
 

Pro programový rámec IROP nebude Sdružení SPLAV připravovat vlastní klíčové projekty. 
 
Popis integrovaného přístupu a synergie 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV byla zpracována jako široce 
pojatý koncepční dokument zohledňující všechny existující aspekty rozvoje území se všemi možnými 
záměry nejrůznějších subjektů. Jak je výše uvedeno, aktivity, kterými budou cíle strategie naplňovány, 
budou financovány z různých zdrojů i uskutečňovány různými subjekty. Tím dojde ke spojení (integraci) 
a spolupůsobení (synergii) různých aktérů a jejich zdrojů při naplňování cílů SCLLD.  
 

Jedná se o tyto příklady: 
Opatření/fiche a.2 – spolupráce obce jako žadatele a SDH jako příjemce finančních prostředků pokrývá 
aktivitu B6.2  SCLLD. 
Opatření/fiche b.3 – investiční finanční prostředky PR IROP budou doplněny neinvestičními prostředky 
PR OPZ a vlastními zdroji příjemců, spolupráce obcí jako nositelů investičního projektu s neziskovou 
organizací jako nositele neinvestiční části pokrývá aktivity B2.3 a B3.2 SCLLD. 
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Opatření/fiche c.4 – investiční finanční prostředky PR IROP případně investiční prostředky PR PRV 
budou doplněny neinvestičními prostředky PR OPZ a vlastními zdroji příjemců, pravděpodobná 
spolupráce obcí a podnikatelů s neziskovou organizací pokrývá průřezově všechny aktivity  SCLLD. 
Opatření/fiche b.5 – investiční finanční prostředky PR IROP budou doplněny neinvestičními prostředky 
OP VVV, spolupráce obcí jako nositele investičního projektu a školy jako příjemce podpory a nositele 
neinvestiční části pokrývá aktivity B1.1 a B1.2  SCLLD. 
Opatření/fiche a 7 – projekty budou vznikat ve spolupráci všech obcí z území ORP s doplněním 
veřejných zdrojů obcí. Realizací opatření budou pokryty společně všechny aktivity SCLLD. 
 
Z těchto příkladů vyplývá, že nejvýraznější synergický efekt bude mít programový rámec IROP 
s programovým rámcem OPZ, méně výrazná synergie bude působit mezi PR IROP a PR PRV. 
Další synergické vztahy podle zaměření a způsobu financování projektů budou spojovat i 
programové rámce MAS s operačními programy a dalšími dotačními zdroji, případně s dalšími 
veřejnými i soukromými zdroji. 
 

Vedle této účelové a finanční synergie bude jako integrující prvek ve všech procesech působit 
MAS se svými postupy a složením. Její zkušenosti z realizace strategie rozvoje v minulých 
obdobích posílí i synergii finančních prostředků a zkušeností žadatelů o dotaci. 

 
Vazba na horizontální témata 
 

 Rovnost mužů a žen – strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV 
včetně programového rámce IROP Rozvoj venkovských obcí je k tomuto tématu neutrální. 
Téma rovnosti respektuje ve všech svých postupech. 

 Nediskriminace – jedním ze základních přijatých principů SCLLD je prospěch znevýhodněných 
komunit. Z tohoto důvodu je SCLLD k tomuto tématu příznivá. 

 Udržitelný rozvoj -  základními principy tvorby SCLLD jsou příznivý vliv na životní prostředí, 
místní komunity a ekonomická udržitelnost. Z tohoto důvodu je SCLLD k tomuto tématu 
příznivá. 

 
 
 
3. 7. 3. 2. ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PR PRV)  
 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím opatření M19 – Podpora pro místní 
rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj). Fiche 8-15 budou dále realizovány podle 
dílčího opatření 19.2.1. Podpora provádění v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 
fiche 16 podle dílčího opatření 19.3.1. Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny.   
Všechny aktivity musí být zároveň v souladu s příslušnými články nařízení, uvedenými v jednotlivých 
opatřeních/fichích.    

 
 

VÝBĚR OPATŘENÍ PRO SCLLD (odůvodnění a absorpční kapacita MAS) 
 

Program nabízí pro SCLLD tato opatření a aktivity: 
Předávání znalostí a informační akce 

 Vzdělávání – o tuto aktivitu projevily zájem jen 2 subjekty, MAS ji však pokládá za přínosnou, a 
proto byla v omezeném rozsahu do PR zařazena.  

 Informace – aktivita nebyla do PR zařazena z důvodu nezájmu v území. Informace jsou 
předávány ustálenými cestami a subjekty, mezi něž patří i sama MAS. 
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Investice do hmotného majetku 

 Investice do zemědělských podniků – jedná se o nejžádanější opatření mezi zemědělskými 
podnikateli, zásobník projektů obsahuje 45 záměrů připravených k realizaci. 

 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – v minulém období nebylo toto téma příliš 
využíváno, v souvislosti s rozvojem aktivit zemědělských subjektů např. o zpracování a prodej 
masa, mléka a ovoce, předpokládáme nárůst zájmu. Zásobník projektů obsahuje prozatím 3 
záměry. 

 Pozemkové úpravy – opatření nebylo zahrnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků  
CLLD na realizaci finančně náročných projektů 

 Zemědělská infrastruktura – opatření nebylo zahrnuto z důvodu jeho neprojednání v MAS. V 
době přípravy SCLLD nebylo toho opatření ze strany MZE zahrnuto mezi opatření zpřístupněná 
MAS. Dodatečné zapracování do strategie není možné z důvodu schválených alokací na 
ostatní opatření a nedostatku volných finančních prostředků. 

 Lesnická infrastruktura – vzhledem k náročnosti podmínek PRV v tomto opatření a omezenosti 
finančních prostředků MAS, není mezi vlastníky lesů o podání projektu prostřednictvím MAS 
zájem. MAS zatím neeviduje žádného zájemce, některé obce však o tuto aktivitu na pracovní 
skupině projevily předběžný zájem, proto byla zařazena do připravovaných fichí. 
Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

 Investice do nezemědělských činností – o finanční alokaci na toto opatření byly na půdě MAS 
vedeny dlouhé diskuze mezi zemědělskými a nezemědělskými podnikateli. Očekáváme velký 
zájem ze strany podnikatelů, zejména z toho důvodu, že v období 2014-22 nejsou pro 
nezemědělské podnikání jiné dotační zdroje. Jedná se však o projekty spíše méně nákladné. 
MAS zatím eviduje jen 5 zájemců, očekáváme však postupný nárůst.  

 Podpora agroturistiky – o toto opatření nebyl v minulém období mezi podnikateli velký zájem, 
opět však předpokládáme nárůst z důvodu nedostatku jiných finančních zdrojů. Na území MAS 
není agroturistika příliš rozvinuta, snahou MAS je podpořit zejména zemědělské podnikatele. 
Zásobník projektů obsahuje 3 záměry. 
Investice do rozvoje lesních oblastí 

 Prevence v lesích – toto opatření, stejně jako většina následujících, nebylo do programového 
rámce zahrnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci SCLLD z PRV. Na 
území MAS převažují zájmy zemědělců nad vlastníky lesů, kteří čerpají dotační prostředky 
především přímými žádostmi. Zásobník projektů neobsahuje žádné záměry. 

 Obnova po kalamitách – toto opatření nebylo po dohodě v MAS do programového rámce 
zahrnuto 

 Škody po povodních – toto opatření nebylo do programového rámce zahrnuto 

 Meliorační dřeviny – toto opatření nebylo do programového rámce zahrnuto 

 Neproduktivní investice v lesích – o toto opatření je mezi obcemi zájem, nejsou však vyjasněny 
požadavky PRV na kategorii lesa. Z tohoto důvodu eviduje MAS 1 zájemce s lesem v kategorii 
„rekreační“. 

 Náhradní dřeviny – toto opatření nebylo do programového rámce zahrnuto 

 Technika pro lesní hospodářství – snahou MAS je podpořit drobné podnikatele v lesním 
hospodářství, vzhledem k omezujícím podmínkám PRV však nemají podnikatelé o drobné 
finanční prostředky zájem. MAS eviduje 2 zájemce. 

 Vybavení dřevozpracujících provozoven – toto opatření nebylo do programového rámce 
zahrnuto z důvodu omezených finančních prostředků MAS a možnosti čerpat finanční 
prostředky přímo z OP. 
Spolupráce 

 Sdílení zařízení a zdrojů – toto opatření nebylo do programového rámce zahrnuto 
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 Spolupráce v rámci krátkých řetězců – zájmem MAS je podpořit přímý drobný prodej 
zemědělských výrobků přímo v obcích a na farmách. Bude se jednat o drobná nenákladná 
zařízení, např. prodejní stánek. MAS eviduje 2 zájemce.  
LEADER 

 Spolupráce MAS – o projekty spolupráce má Sdružení SPLAV zájem, připravuje 3 – 4 projekty 
s partnerskými MAS. 
 

 

FICHE (OPATŘENÍ) PR PRV 
 
Programový rámec PRV má v MAS Sdružení SPLAV těchto 9 fichí: 
Fiche b.8: Zemědělské vzdělávání 
Fiche c.9: Zemědělské podniky 
Fiche c.10: Zemědělské produkty 
Fiche a.11: Infrastruktura v lesích 
Fiche c.12: Nezemědělské podnikání 
Fiche a.13: Neproduktivní investice v lesích 
Fiche a.14: Technika pro lesní hospodářství 
Fiche c.15: Krátké řetězce 
Fiche c.16: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER  

 
 

Fiche b.8: Zemědělské vzdělávání 

Název Opatření/Fiche Zemědělské vzdělávání 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 14 Předávání znalostí a informační akce 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a 
informační akce.  
Podpora je určena pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními 
podniky působícími ve venkovských oblastech.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 1 Podpora předávání poznatků a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 1A 
Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech a 
prioritní oblasti 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích 
zemědělství a lesnictví. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl b3. Zavedení a podpora alternativních přístupů k výchově a vzdělání, rozmanitosti a 

přístupnosti vzdělávacích programů a institucí, učňovského školství a vzdělávání 3. 
věku. 

Téma  C1. Zemědělství, C4.Marketing 
Aktivita C1.1. Rostlinná výroba, C1.2. Živočišná výroba, C4.1. Marketing regionální výroby 
Opatření akčního plánu 9. Zemědělské vzdělávání 

Oblasti podpory a) vzdělávací kurzy a workshopy - náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí 
(do 15 účastníků)  
b) informační akce (15 a více účastníků),  
c) exkurze pořádané v souvislosti s projektem.  
(Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované 
v rámci PRV, zejména na ty, které jsou obsaženy v Programovém rámci PRV Sdružení 
SPLAV. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které 
tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího 
vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k 
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plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a 
pravidelné odborné přípravy). 

Definice příjemce dotace:  Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 92301 

Název Počet účastníků vzdělávání 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 20 

Cílový stav 40 

Indikátory výsledků  

Číslo 92030 

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

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 20 

Cílový stav 40 

 
 

Fiche c.9: Zemědělské podniky 

Název Opatření/Fiche Zemědělské podniky 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 17, odst. 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských 
podniků.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem 
zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských 
činností. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl c5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských produktů. 
Téma  C1. Zemědělství 
Aktivita C1.1. Rostlinná výroba; C1.2. Živočišná výroba 
Opatření akčního plánu 10. Zemědělské podniky 

Oblasti podpory a) hmotné a nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou 
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 
b) investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a 
rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí 
vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů 
na biomasu. 
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Definice příjemce dotace:  Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 10 

Cílový stav 20 

Indikátory výsledků  

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 2 

 
 

Fiche c.10: Zemědělské produkty 

Název Opatření/Fiche Zemědělské produkty 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 17, odst. 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, 
s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, 
na nějž se uvedená příloha nevztahuje.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl c5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských produktů. 
Téma  C1. Zemědělství 
Aktivita C1.3. Zpracování zemědělských produktů 
Opatření akčního plánu 11. Zemědělské produkty 

Oblasti podpory a) hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh - výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů a finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností produktů)  
b) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování.  
c) investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související 
s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
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marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a 
výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: 
dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 
litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro 
výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na 
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající 
pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace:  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 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 1 

Cílový stav 3 

Indikátory výsledků  

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 1 

 
 

Fiche a.11: Infrastruktura v lesích 

Název Opatření/Fiche Infrastruktura v lesích  

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 17, odst. 1, písmeno c) Lesnická infrastruktura 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Prostředí 
Strategický cíl a. KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Specifický cíl a4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, vod, rostlin i 

živočichů v krajině. 
Téma  A1.Prostředí ve volné krajině 
Aktivita A1.3. Lesy, zeleň, půdy v extravilánu 
Opatření akčního plánu 12. Infrastruktura v lesích 

Oblasti podpory Hmotné a nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické 
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest - rekonstrukce 
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a výstavba lesních cest, obnova a nová výstavba souvisejících objektů a technického 
vybavení.  

Definice příjemce dotace:  Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, 
obcí nebo jejich svazků. 
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými 
osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se 
školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 
dobrovolnými svazky obcí. 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledků  

Číslo 94302 

Název Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 280 

Hodnota pro mid-term (2018) 280 

Cílový stav 282 km 

 
 

Fiche c.12: Nezemědělské podnikání 

Název Opatření/Fiche Nezemědělské podnikání 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 19, odst. 1, písmeno b) Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských 
činností 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche zahrnuje investice do založení a rozvoje nezemědělských činností.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 
míst. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl c5. Zvýšení místní výroby a odbytu průmyslových a zemědělských produktů. 
Téma  C2. Průmysl; C3.Služby, obchod řemesla 
Aktivita C2.4. Ostatní průmysl; C3.1. Ubytovací a stravovací služby; C3.2. Obchod 
Opatření akčního plánu 13. Nezemědělské podnikání 

Oblasti podpory a) investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE)4: 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 
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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.  
b) 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 infrastrukturu. 

Definice příjemce dotace:  podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 3 

Cílový stav 9 

Indikátory výsledků  

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 1 

 
 

Fiche a.13: Neproduktivní investice v lesích 

Název Opatření/Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí 
sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství 
vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Prostředí 
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Strategický cíl a. Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí 
Specifický cíl a4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, vod, rostlin i 

živočichů v krajině 
Téma  A1.Prostředí ve volné krajině 
Aktivita A1.3. Lesy, zeleň, půdy v extravilánu 
Opatření akčního plánu 14. Neproduktivní investice v lesích 

Oblasti podpory a) aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce lesa - značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. 
b) aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území - odpočinková stanoviště, 
přístřešky, informační tabule, závory.  
c) opatření k údržbě lesního prostředí a zajištění bezpečnosti návštěvníků - zařízení k 
odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí 
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného 
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  

Definice příjemce dotace:  Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.  

Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 
PUPFL.  

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 92702 

Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 1 

Číslo 93001 

Název Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 1,5 

Indikátory výsledků není stanoven 

 
 

Fiche a.14: Technika pro lesní hospodářství 

Název Opatření/Fiche Technika pro lesní hospodářství 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

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

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií 
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl a4. Ochrana zemědělské a lesní půdy, přírodních porostů a prvků, vod, rostlin i 
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živočichů v krajině 
Téma  C2. Průmysl 
Aktivita C2.2. Těžba a zpracování dřeva 
Opatření akčního plánu 15. Technika pro lesní hospodářství 

Oblasti podpory a) pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích - stroje 
a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje 
ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. 
b) výstavba a modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického 
vybavení.  
Investice jsou omezeny na operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové 
zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. 
výroba řeziva a jeho základní opracování).  
Investice musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom 
nebo více podnicích a mohou zahrnovat pouze činnosti, které jsou šetrné k půdě a 
zdrojům.  

Definice příjemce dotace:  Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na 
investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací 
lesnických produktů a jejich uváděním na trh.  
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými 
osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se 
školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 
dobrovolnými svazky obcí.  
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být 
žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v 
lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.  
U dřevozpracujícího provozu pak fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví 
nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a středního podniku, a obce a 
právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí. 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledků  

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 0 
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Fiche c.15: Krátké řetězce 

Název Opatření/Fiche Krátké řetězce 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 35, odst. 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a 
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.  
Fiche přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a 
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry 
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
Specifický cíl c3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru k posílení 

ekonomické a sociální stability regionu. 
Téma  C4. Marketing 
Aktivita C4.4. Spolupráce 
Opatření akčního plánu 16. Krátké řetězce 

Oblasti podpory Společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu -  
společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu 
nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační 
činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu.  
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich 
konkurenceschopnosti. Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují 
nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká 
trhů splňujících definici místního trhu.  

Definice příjemce dotace:  Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o 
tyto subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, NNO zastupující zemědělce 
nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí. Uskupení žádá prostřednictvím 
zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo prostřednictvím NNO. 

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro místní komunity 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 
Jednotlivé principy budou konkretizovány v rámci výzev. 

Indikátory výstupů  

Číslo 93102 
Název Počet podpořených kooperačních činností 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (2018) 0 
Cílový stav 2 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (2018) 0 
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Cílový stav 3 

Indikátory výsledků není stanoven 

Fiche c.16: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER 

Název Opatření/Fiche Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER  

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche (stručný 
popis fiche): 

Fiche je zaměřena na projekty spolupráce MAS. Bude se jednat o projekty spolupráce 
s jinými českými a zahraničními MAS případně i s jinými subjekty. Projekty musí 
vykazovat výraznou přidanou hodnotu v důsledku spolupráce více subjektů. 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Jedná se o průřezové téma naplňující většinu priorit  SCLLD  
Strategický cíl Jedná se o průřezové téma naplňující většinu cílů  SCLLD  
Specifický cíl c3. Rozšíření aktivit spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru k posílení 

ekonomické a sociální stability regionu (ale i další cíle) 
Téma  Jedná se o průřezové téma naplňující většinu témat SCLLD  
Aktivita Jedná se o průřezové téma naplňující většinu aktivit SCLLD  
Opatření akčního plánu 17. Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER 

Oblasti podpory 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. 

Definice příjemce dotace:  MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  
Definice partnera MAS:  
1. V rámci České republiky:  

a) MAS, která obdržela Osvědčení o standardizaci,  
b) Nositel Integrované územní investice (ITI), jehož strategie byla schválena k podpoře 
v programovém období 2014 – 2020,  

c) Nositel Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), jehož strategie byla schválena k 
podpoře v programovém období 2014 – 2020.  
2. V rámci EU a třetích zemí:  

a) MAS, jejíž strategie byla schválena v souladu s článkem 33, odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013,  

b) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která 
provádí strategii místního rozvoje v rámci Unie či mimo ni,  

c) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.  

Výše způsobilých výdajů na 
1 projekt 

min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 

Preferenční kritéria nebudou využita, protože se jedná o vlastní projekty MAS. Principy 
preferenčních kritérií však budou vždy naplněny. 
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projektů) 

Indikátory výstupů  

Číslo 92501 
Název Celkové veřejné výdaje na projekty spolupráci (EUR) 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (2018) 20 000,0 
Cílový stav 45 513,0  

Indikátory výsledků není stanoven 

 
 
 

příloha č. 14.: Harmonogram výzev SCLLD MAS Sdružení SPLAV 

 
 
AKČNÍ PLÁN PRV V MAS SDRUŽENÍ SPLAV 
 
 
 

tabulka: Akční plán PRV 

 
Fiche Alokace 

tis. Kč 
Počet 
výzev 

Počet 
podpořených 
projektů 

Specifická kritéria MAS 

b.8 Zemědělské 
vzdělávání 

250 2 2 Kritéria přijatelnosti  

 projekt je realizován na území MAS 

 projekt není v rozporu s principy MAS 

 projekt splnil všechny administrativní požadavky 

 další v souladu s pravidly PRV 
Povinné přílohy      

 fotodokumentace před a po realizaci projektu 

 katastrální mapa se zakreslením místa realizace  

 popis udržitelnosti výstupů projektu 

 další v souladu s pravidly PRV 
Přijatelné výdaje    

 v souladu s pravidly PRV 
 

c.9 Zemědělské 
podniky  

14 000 6 20 

c.10 Zemědělské 
produkty 

3 000 2 3 

a.11 Infrastruktura v 
lesích 

550 1 2 

c.12 Nezemědělské 
podnikání 

5 851 5 9 

a.13  Neproduktivní 
investice v lesích 

1 450 1 1 

a.14 Technika pro 
lesní hospodářství 

450 1 1 

c.15 Krátké řetězce 250 2 2 

c.16 Spolupráce MAS 
v rámci iniciativy 
LEADER 

1 500 - 3 

CELKEM                         27 301       20            41       
 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Preferenční kritéria pro výběr projektů): 
 

Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné 
zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp. 
Prospěšnost pro partnerství a spolupráci – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více 
subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp. 
Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, 
vzdálených od center, s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, 
podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp. 
Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná pracovní místa, pracovní místa 
s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp. 
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Naplňování cílů SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující ohrožené cíle a indikátory 
SCLLD, finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp. 
 

Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných 
hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová 
hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak 
splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Posuzovaný 
projekt může být v rámci preferenčního kritéria posuzován nulově, tedy jako neutrální k danému kritériu. 
Nesmí však být posouzen jako negativní. V takovém případě bude z hodnocení vyřazen. Podrobněji 
bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci výzev. 
 
Klíčové projekty 
 

Pro programový rámec PRV nebude Sdružení SPLAV připravovat vlastní klíčové projekty. Vlastní 
projekty bude MAS připravovat do fiche c.16 mimo konkurenci projektů jiných žadatelů. 
 
Popis integrovaného přístupu a synergie 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV byla zpracována jako široce 
pojatý koncepční dokument zohledňující všechny existující aspekty rozvoje území se všemi možnými 
záměry nejrůznějších subjektů. Jak je výše uvedeno, aktivity, kterými budou cíle strategie naplňovány, 
budou financovány z různých zdrojů i uskutečňovány různými subjekty. Tím dojde ke spojení (integraci) 
a spolupůsobení (synergii) různých aktérů a jejich zdrojů při naplňování cílů SCLLD.  
 

Jedná se o tyto příklady: 
Fiche b.8 – finanční prostředky PR PRV mohou navazovat na investiční prostředky PR IROP či aktivity 
OP VVV. Spolupráce bude zahrnovat vzdělávací subjekty s podnikateli, případně obcemi. Fiche pokrývá 
aktivity B1.3, C1.1 a C1.2  SCLLD. 
Fiche c.9 – investiční finanční prostředky PR PRV mohou být  v případě sociálního podniku doplněny 
neinvestičními prostředky PR OPZ a vlastními zdroji příjemců, pravděpodobná spolupráce  podnikatelů 
s neziskovou organizací pokrývá aktivity  C1.1. a C1.2 SCLLD. 
Fiche c.10 – investiční finanční prostředky PR PRV mohou být v případě sociálního podniku doplněny 
neinvestičními prostředky PR OPZ a vlastními zdroji příjemců, pravděpodobná spolupráce  podnikatelů 
s neziskovou organizací pokrývá aktivitu C1.3  SCLLD. 
Fiche c.12 – investiční finanční prostředky PR PRV mohou být  v případě sociálního podniku doplněny 
neinvestičními prostředky PR OPZ a vlastními zdroji příjemců, pravděpodobná spolupráce  podnikatelů 
s neziskovou organizací pokrývá aktivity C2.4, C3.1 a C3.2 SCLLD. 
Fiche a.13 – investiční finanční prostředky PR PRV mohou předcházet nebo navazovat na prostředky 
PR IROP a být doplněny vlastními zdroji příjemců, možná spolupráce obcí jako nositelů investičního 
projektu s podnikatelem jako vlastníkem lesa pokrývá aktivitu A1.3 SCLLD. 
Fiche c.15 – investiční finanční prostředky PR PRV mohou být doplněny neinvestičními prostředky PR 
OPZ a vlastními zdroji příjemců, spolupráce podnikatelů jako nositelů investičního projektu s obcí nebo 
jiným subjektem jako organizátorem prodeje pokrývá aktivitu C4.4  SCLLD.  
Fiche c.16 – v projektech budou kombinována opatření IROP a PRV, projekty vzniklé a realizované 
v MAS jsou založeny na spolupráci různých subjektů, kombinaci finančních prostředků a naplňují 
celoplošně všechny aktivity SCLLD. 
 
Z těchto příkladů vyplývá, že nejvýraznější synergický efekt bude mít programový rámec PRV 
s programovým rámcem OPZ, méně výrazná synergie bude působit mezi PR PRV a PR IROP. 
Další synergické vztahy podle zaměření a způsobu financování projektů budou spojovat i 
programové rámce MAS s operačními programy a dalšími dotačními zdroji, případně s dalšími 
veřejnými i soukromými zdroji. 
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Vedle této účelové a finanční synergie bude jako integrující prvek ve všech procesech působit 
MAS se svými postupy a charakteristikou. Její zkušenosti z realizace strategie rozvoje 
v minulých obdobích posílí i synergii finančních prostředků a zkušeností žadatelů o dotaci. 
 
Vazba na horizontální témata 

 Rovnost mužů a žen – Programový rámec PRV MAS Sdružení SPLAV je k tomuto tématu 
neutrální. Téma rovnosti respektuje ve všech svých postupech. 

 Nediskriminace – jedním ze základních přijatých principů SCLLD je prospěch znevýhodněných 
komunit. Tento princip je zahrnut i do preferenčních kritérií PR PRV a z tohoto důvodu je PR 
k tomuto tématu příznivý. 

 Udržitelný rozvoj – základními principy SCLLD jsou příznivý vliv na životní prostředí, místní 
komunity a ekonomická udržitelnost. Tyto principy jsou zahrnuty i do PR PRV a z tohoto důvodu 
je PR k tomuto tématu příznivý. 

 Klima, životní prostředí – základním principem SCLLD je příznivý vliv na životní prostředí ve 
všech jeho složkách. Tento princip je zahrnut i do preferenčních kritérií PR PRV a z tohoto 
důvodu je PR k tomuto tématu příznivý. 

 Inovace – do PR PRV byla zahrnuta témata, která v minulých obdobích nebyla na území MAS 
podporována – spolupráce subjektů, investice v lesích, zemědělské produkty. Tyto projekty 
přinesou do území nové postupy, partnerství a aktivity. Z tohoto důvodu je PR PRV k tématu 
inovací příznivý.  

 
 
 
3. 7. 3. 3. ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ STABILITA 
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (PR OPZ) 
 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím investiční priority 3 prioritní osy 2 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejího specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení 
lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech. 
 

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná 
o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce 
tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a 
nevytváří samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není zařazena do programu 
koordinovaného přístupu SVL.  
 

Navrhovaná opatření a jejich parametry byly konzultovány s místními aktéry a odborníky, zejm. 
pracovníky Odb. sociální péče v ORP Rychnov n/K., Úřadu práce v Rychnově n/K. a Centra duševního 
zdraví v Rychnově n/K. Opatření jsou také v souladu s doporučeními Komunitního plánu sociálních 
služeb pro správní území ORP Rychnov n/K. 
 
 
VÝBĚR OPATŘENÍ PRO SCLLD (odůvodnění a absorpční kapacita MAS) 
 
Program nabízí pro SCLLD tato opatření a aktivity: 

Zaměstnanost 

 Téma zaměstnanosti je dlouhodobým zájmem MAS, který doposud realizovala pouze vlastními 
projekty. V rámci programového rámce bude podporovat neinvestiční záměry zaměřené na 
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zpřístupnění pracovních míst především pro znevýhodněné občany. V Zásobníku projektů je 
prozatím zahrnuto 5 vhodných záměrů. Vlastní projekt bude připravovat i Sdružení SPLAV. 
Sociální podniky  

 Na území MAS pracují 2 sociální podniky, oba mají zájem o rozvoj své činnosti. Další zájemci o 
sociální podnikání včetně samotné MAS dosud nebyli úspěšní v získání finanční podpory a rádi 
by svůj záměr uplatnili v rámci PR OPZ. 
Prorodinná opatření  

 Toto téma je na území MAS nové a MAS prozatím eviduje zájem o 2 spíše drobnější projekty 
dětských skupin pro děti předškolního věku. Toto zařízení zatím v regionu chybí. Záměrem 
MAS je také podpořit či připravit projekt dětského klubu pro děti do 10 let. 
Sociální služby a komunity 

 I přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti přetrvávají na území MAS některé sociální 
problémy, např. nezaměstnanost znevýhodněných skupin občanů, 1-2 sociálně vyloučené 
lokality, nedostatek některých sociálních zařízení a služeb. O nápravu těchto nedostatků mají 
zájem jak obce, tak i neziskové organizace. Zásobník projektů obsahuje 3 záměry zaměřené na 
rozvoj služeb. Komunitní centra jsou v území novým fenoménem a obce a neziskové 
organizace se připravují na jejich vyzkoušení. MAS eviduje 4 zájemce. Další plánované projekty 
se týkají ambulantních a terénních služeb a podpory samostatného bydlení. V MAS jsou 
evidováni 2 zájemci s těmito tématy. 

 
 
OPATŘENÍ (FICHE) PR OPZ 
 
Programový rámec OPZ má v MAS Sdružení SPLAV tyto 4 opatření (fiche): 
Opatření/fiche c.17: Zaměstnanost 
Opatření/fiche c.18: Sociální podnikání – neinvestice 
Opatření/fiche b.19: Prorodinná opatření 
Opatření/fiche b.20: Sociální služby a komunity – neinvestice 

 
 

Opatření/fiche c.17: Zaměstnanost 

Název Opatření/Fiche Zaměstnanost 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

b. ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
Specifický cíl c2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou základních služeb a vytvářením 

různorodých pracovních míst s alternativními úvazky. 
Téma  B1. Výchova a vzdělávání C. Podnikání 
Aktivita B1.3. Celoživotní vzdělávání, C průřezové téma více aktivit  
Opatření akčního plánu 18. Zaměstnanost 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

V území MAS se i přes dlouhodobě nízkou celkovou míru nezaměstnanosti nacházejí 
specifické skupiny obyvatel, které obtížně nacházejí zaměstnání. Jedná se např. o 
matky s malými dětmi a další pečující osoby, osoby starší 55 let, nebo zdravotně 
postižené osoby. Jejich problémem není pouze nedostatečná nebo nevhodná 
kvalifikace, ale mnohdy časové a fyzické omezení, které jim neumožňuje přijmout 
převažující nabídku zaměstnání v třísměnném provoze velkých strojírenských podniků.  
Opatření podpoří individuální aktivity různých subjektů z území (obcí, podnikatelů, 
neziskových organizací i orgánů státní správy) vedoucí k zvýšení sociální integrace a 
zaměstnanosti v regionu. Specifické možnosti jednotlivých skupin žadatelů budou díky 
animační činnosti a časové i tematické koordinaci ze strany MAS vytvářet synergický 
efekt a ve výsledku znásobí přínosy aktivit. 
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Popis cíle opatření Cílem opatření je zlepšit provázanost trhu práce, tj. nabídky volných pracovních míst a 
poptávky uchazečů o zaměstnání. Podpora bude zaměřena na rozvoj zejm. malých 
firem a vytváření nových pracovních míst s alternativními pracovními úvazky vhodnými 
i pro znevýhodněné zaměstnance, případně i na zlepšení kvalifikačních předpokladů 
znevýhodněných osob pro vstup na pracovní trh pomocí aktivizačních, vzdělávacích a 
rekvalifikačních kurzů a souvisejících aktivit.  

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a to 
vč. provázanosti na ostatní 
operační programy 

Opatření je průřezové, tj. má vazbu na více dílčích opatření. Zřejmá je jeho 
provázanost na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde vazba na OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Opatření tohoto OP však neřeší CLLD.  
Dále viz kapitola Popis integrovaného přístupu a synergie níže. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření: 

 

Opatření financovaná z alokované částky 
Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v  SCLLD. 
Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace 
V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD  bude navýšená částka 
využita na podporu tvorby pracovních míst. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve vazbě 
na finanční plán 

Předpokládáme vyhlášení dvou výzev – v r. 2017 a 2019.  Vyhlášení 1. výzvy je 
odloženo na rok 2017 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu SCLLD. Čerpání je 
tak ve finančních plánech nastaveno až od r. 2018, jelikož do finančních plánů se 
započítávají pouze žádosti o platbu, které budou příjemci podané do konce října 
daného roku /viz MPIN/. 

Popis možných zaměření 
projektů 

a) zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce  

b) bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika,  
c) rekvalifikace a další profesní vzdělávání,  
d) zprostředkování zaměstnání, 
e) podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,  
f) podpora vytváření nových pracovních míst,  
g) podpora umístění na uvolněná pracovní místa,  
h) podpora flexibilních forem zaměstnání,  
i) prostupné zaměstnávání,  
j) podpora zahájení podnikatelské činnosti,  
k) doprovodná opatření  
Součástí každého projektu by měla být realizace nových či inovativních opatření v 
oblasti zaměstnanosti a dále by měla být zastoupena aktivita spojená s tvorbou 
pracovních míst či zprostředkováním zaměstnání. Všechny aktivity musí být v souladu 
s výzvou ŘO OPZ pro MAS. 

Podporované cílové skupiny  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 VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. 
nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu 
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh 
práce)  

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 2. 

Typy příjemců podpory   Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
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evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, 
evropská družstevní společnost)  

 OSVČ  

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Nestátní neziskové organizace  

 Dobrovolné svazky obcí  

 MAS  

Absorpční kapacita MAS MAS eviduje zájem 5 žadatelů. Jedná se především o projekty neziskových organizací, 
zaměřené na přípravu na zaměstnání členů znevýhodněných komunit (zdravotně 
handicapovaných osob, rodičů s dětmi, osob s nízkou kvalifikací.   

Vliv navrhovaných opatření 
na naplňování horizontálních 
témat OPZ 

 Rovnost mužů a žen – Opatření Zaměstnanost má na toto téma neutrální vliv. 
Neupřednostňuje muže ani ženy. 

 Nediskriminace – jedním ze základních přijatých principů SCLLD je prospěch 
znevýhodněných komunit. Opatření na podporu zaměstnanosti jsou zaměřena tak, 
aby je využívaly zejména osoby, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Toto 
opatření má pozitivní vliv na toto horizontální téma.  

 Udržitelný rozvoj – opatření má na toto téma neutrální vliv. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Kritéria pro hodnocení projektů budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. MAS do 
kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020. Kritéria hodnocení projektů budou před 
vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ, ŘO OPZ následně ověří metodický 
soulad. 

  
 
Analýza rizik – Opatření/fiche c.17: Zaměstnanost 

č. 
Skupina 

rizik 
Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastní
k rizika 

P D 
V = 
P.D 

1. 
Finanční 
riziko 

Nedostatek dotačních 
finančních prostředků na 
zajištění všech potřebných 
aktivit. 

4 3 12 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
koordinace aktivit. Navýšení 
alokace podle počtu a kvality 
projektů, hledání dalších 
finančních zdrojů. 

všichni 
účastníci 
systému 

Nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 
kofinancování a zajištění 
udržitelnosti aktivit podpory 
zaměstnanosti. 

3 4 12 

Výběr vhodných a ověřených 
příjemců dotace, kontrola 
finančních zdraví, 
podnikatelského a finančního 
plánu, koordinace aktivit a 
spolupráce příjemců dotace 
s obcemi, úřady práce, 
zaměstnavateli a klienty. 

příjemci 
dotace, klienti, 
MAS, stát 

 

2. 
Organizační 
riziko 

Nevhodná výběrová 
kritéria a časové nastavení 
podpory projektů. 

1 4 4 

Zkušenost MAS, kontrola 
parametrů řídícími orgány, 
možnost změny nevhodných 
parametrů. 

všichni 
účastníci 
systému 

Nevhodné projekty, 
nezájem cílových skupin 

3 5 15 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
animace v území, spolupráce 
s obcemi a ORP, zapojení 
odborníků do výběru, vhodná 

klienti, 
příjemci 
dotace, obce, 
stát 
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sociální politika státu. 

Nevhodné a náročné 
administrativní postupy, 
velká rizikovost neúspěchu 
realizace podpořených 
projektů. 

3 3 9 
Pomoc A poradenství žadatelům 
ze strany MAS. 

žadatelé a 
příjemci 
dotace, MAS, 
klienti, stát 

Nedostatek vhodných 
zájemců o realizaci 
projektů podpory 
zaměstnanosti. 

3 4 12 

Animace v území, 
informovanost, spolupráce, 
pomoc MAS s administrací, 
vstřícnost postupů. 

klienti, obce, 
MAS, stát. 

3. Právní riziko 

Změna legislativy vedoucí 
k vynuceným investicím, 
zvýšení provozních 
nákladů nebo systémovým 
změnám. 

3 4 12 
Spolupráce účastníků systému, 
informovanost. 

všichni 
účastníci 
systému 

4. 
Personální 
riziko 

Špatné řízení a koordinace 
podpory zaměstnanosti, 
nedodržování 
domluvených parametrů. 

2 3 6 

Koordinovaný a plánovaný 
postup, dohled ORP a ÚP. 
Správně stanovené podmínky ve 
smlouvách, systém kontroly, 
možnost odejmutí podpory. 

příjemci 
dotace, obce, 
stát. 

P = pravděpodobnost rizika, škála 1 (nízká) – 5 (nejvyšší)  
D = dopad rizika, škála 1 (nízký) – 5 (největší)  
V = význam rizika, výpočet P x D 

 

 
Opatření/fiche c.18: Sociální podnikání – neinvestice 

Název Opatření/Fiche Sociální podnikání-neinvestice 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Občané + Podnikání 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

b. ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
Specifický cíl c2. Posílení stabilizace občanů dostatečnou nabídkou základních služeb a vytvářením 

různorodých pracovních míst s alternativními úvazky. 
Téma  priorita C všechna témata 
Aktivita průřezová aktivita 
Opatření akčního plánu 19. sociální podnikání – neinvestice 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

V regionu se nachází pouze malý počet podniků poskytujících zaměstnání zdravotně i 
jinak handicapovaným občanům.  Důvodem jsou náročné ekonomické i legislativní 
postupy související se zaměstnáváním handicapovaných osob. Přitom se poptávka po 
takových pracovních místech zvyšuje a oba podniky mají dlouhou čekací listinu na 
zařazení do jejich programu. Činnost MAS proto bude zaměřena na povzbuzení dalších 
subjektů v území, zejména obcí a podnikatelů, k sociálnímu podnikání a toto opatření 
na vznik a udržení nových sociálních podniků a také na podporu rozvoje stávajících 
integračních sociálních podniků.   

Popis cíle opatření Cílem opatření je přispět k rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 
Podpořeny budou činnosti, které umožní vznik a rozvoj integračních sociálních podniků 
a environmentálních sociálních podniků. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a to 
vč. provázanosti na ostatní 

Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 
Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního 
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operační programy rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 2.2. Vznik nových a 
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, řeší investiční 
aktivity, zatímco opatření OPZ řeší neinvestiční aktivity. Dále viz. kapitola Popis 
integrovaného přístupu a synergie níže. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření: 

 

Opatření financovaná z alokované částky 
Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v  CLLD. 
Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace 
V případě navýšení alokace pro MAS nebude alokace tohoto opatření pravděpodobně 
navýšena. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve vazbě 
na finanční plán 

Předpokládáme vyhlášení jedné výzvy v r. 2018. Vyhlášení výzvy je posunuto na rok 
2018 z důvodu návaznosti na výzvu komplementárního opatř. 2.2. IROP (soc.podnikání 
– investice), vyhlašovanou v r. 2017. 

Popis možných zaměření 
projektů 

a) Vznik nových a rozvoj (rozšíření kapacity) existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik 

b) Vznik nových a rozvoj (rozšíření kapacity) existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik 

-  vytvoření nových i zachování současných pracovních míst pro CS 
- vzdělávání zaměstnanců z CS i ostatních zaměstnanců soc. podniku s přímou 

podporou 
-  marketing sociálního podniku.  
-  provoz podniku 
Podniky musí současně naplnit tyto principy sociálního podnikání: 
- sociální prospěch 
- ekonomický prospěch 
- environmentální prospěch 
- místní prospěch 
Všechny aktivity musí být v souladu s výzvou ŘO OPZ pro MAS. 

Podporované cílové skupiny U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:  
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

2. Osoby se zdravotním postižením  
3. Osoby v nebo po výkonu trestu  
4. Osoby opouštějící institucionální zařízení  

5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 
evidovanými na Úřadu práce ČR 
U environmentálních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na:  
1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců  
2. Osoby se zdravotním postižením  
3. Osoby v nebo po výkonu trestu  
4. Osoby opouštějící institucionální zařízení  
5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 
evidovanými na Úřadu práce ČR  
6. Neaktivní osoby  
7. Osoby pečující o malé děti  
8. Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let  
9. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě  
10. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  
11. Osoby pečující o jiné závislé osoby  
Všechny cílové skupiny musí být v souladu s Výzvou ŘO OPZ pro MAS. Příloha 2. 

Typy příjemců podpory   osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění,  

 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích,  

 nestátní neziskové organizace, a to:  
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech  
- ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 
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náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. 

- spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník  
NNO musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož 
účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v 
jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v 
době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle 
právní formy organizace. 

Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 1. 

Absorpční kapacita MAS MAS eviduje zájem 2 sociálních podniků o rozšíření aktivit.  

Vliv navrhovaných opatření 
na naplňování horizontálních 
témat OPZ 

 Rovnost mužů a žen – Opatření Zaměstnanost na toto téma neutrální vliv. 
Neupřednostňuje muže ani ženy.  

 Nediskriminace – jedním ze základních přijatých principů SCLLD je prospěch 
znevýhodněných komunit. Opatření sociální podnikání je přímo zaměřeno na 
znevýhodněné skupiny obyvatel, které budou přednostně v sociálních podnicích 
zaměstnány. Z tohoto důvodu má opatření na toto téma pozitivní vliv. 

 Udržitelný rozvoj – opatření má na toto téma neutrální vliv. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Kritéria pro hodnocení projektů budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. MAS do 
kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020. Kritéria hodnocení projektů budou před 
vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ, ŘO OPZ následně ověří metodický 
soulad. 

 
 
Analýza rizik – Opatření/fiche c.18: Sociální podnikání – neinvestice 

Č. 
Skupina 

rizik 
Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník 

rizika 
P D 

V = 
P.D 

1. 
Finanční 
riziko 

Špatný odhad alokace, 
nedostatek dotačních 
finančních prostředků na 
podpoření všech 
potřebných projektů. 

4 4 16 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
koordinace aktivit. Případné 
navýšení alokace podle počtu a 
kvality projektů, hledání dalších 
finančních zdrojů. 

všichni 
účastníci 
systému 

Nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 
kofinancování a zajištění 
udržitelnosti sociálních 
podniků. 

5 5 25 

Výběr vhodných a ověřených 
příjemců dotace, kontrola 
finančních zdraví, 
podnikatelského a finančního 
plánu, koordinace aktivit a 
spolupráce příjemců dotace 
s obcemi, úřady práce, 
zaměstnavateli a klienty. 

příjemci 
dotace, klienti, 
MAS, stát 

 

2. 
Organizační 
riziko 

Nevhodná výběrová 
kritéria a časové nastavení 
podpory projektů. 

3 4 12 

Zkušenost MAS, kontrola 
parametrů řídícími orgány, 
možnost změny nevhodných 
parametrů. 

všichni 
účastníci 
systému 
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Nevhodné projekty, 
nezájem cílových skupin. 

3 5 15 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
animace v území, spolupráce 
s obcemi a ORP, zapojení 
odborníků do výběru, vhodná 
sociální politika státu. 

klienti, 
příjemci 
dotace, obce, 
stát 

Nevhodné a náročné 
administrativní postupy, 
velká rizikovost neúspěchu 
realizace podpořených 
projektů. 

4 5 20 

Pomoc a poradenství žadatelům 
ze strany MAS a dalších 
účastníků systému, koordinace 
IROP a OPZ ze strany státu. 

žadatelé a 
příjemci 
dotace, MAS, 
klienti, stát 

Nedostatek vhodných 
zájemců o realizaci 
projektů podpory 
zaměstnanosti. 

4 4 16 

Animace v území, 
informovanost, spolupráce, 
pomoc MAS s administrací, 
vstřícnost postupů. Připuštění 
NNO jako vhodných příjemců 
dotace. 

klienti, obce, 
MAS, stát. 

3. Právní riziko 

Změna legislativy vedoucí 
k vynuceným investicím, 
zvýšení provozních 
nákladů nebo systémovým 
změnám. 

3 4 12 
Spolupráce účastníků systému, 
informovanost. 

všichni 
účastníci 
systému 

4. 
Personální 
riziko 

Špatné řízení podniků a 
práce s klienty, nevhodné 
personální obsazení 
podniků. 

4 4 16 

Koordinovaný a plánovaný 
postup, dohled ORP a ÚP. 
Správně stanovené podmínky 
ve smlouvách, systém kontroly, 
možnost odejmutí podpory. 

příjemci 
dotace, obce, 
stát. 

P = pravděpodobnost rizika, škála 1 (nízká) – 5 (nejvyšší) 
D = dopad rizika, škála 1 (nízký) – 5 (největší)  
V = význam rizika, výpočet P x D 
 

 
Opatření/fiche b.19: Prorodinná opatření 

Název Opatření/Fiche Prorodinná opatření 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Občané 
Strategický cíl c. ZVÝŠENÍ POČTU A ROZMANITOSTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

b. ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
Specifický cíl b.1 Obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních komunitách, posílení 

odpovědnosti obcí za znevýhodněné občany a odpovědnosti občanů za prosperitu 
obce. 

Téma  B1.Výchova a vzdělávání 
Aktivita B1.1. Předškolní výchova 
Opatření akčního plánu 20. Prorodinná opatření 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

V současné době v regionu neexistuje zařízení, které by poskytovalo péči o děti 
mladšího školního věku v době uzavření školních zařízení a napomohlo tak slaďování 
rodinného a profesního života rodičů, např. přijmout zaměstnání i ve směnném 
provoze. Ke zlepšení situace dojde podporou vhodných zařízení, která doplní 
současnou síť institucionálních zařízení.  Při provozování a udržitelnosti těchto zařízení 
bude nezbytná spolupráce obcí, zaměstnavatelů i rodičů dětí 
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Popis cíle opatření Cílem opatření je podpořit projekty podniků i dalších subjektů zaměřené na péči o děti 
v mladším školním věku v době mimo školní vyučování, a tím umožnit zaměstnání 
jejich rodičů.  

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a to 
vč. provázanosti na ostatní 
operační programy 

Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 
Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 2.4. Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, řeší investiční aktivity, 
zatímco opatření OPZ řeší neinvestiční aktivity. Opatření CLLD se váže i na některá 
opatření v rámci prioritní osy 3 v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dále viz. kapitola 
Popis integrovaného přístupu a synergie níže. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření: 

 

Opatření financovaná z alokované částky 
Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v  CLLD. 
Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace 
V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD  bude navýšená částka 
využita na podporu vzniku dětských skupin.  

Časový harmonogram 
realizace opatření ve vazbě 
na finanční plán 

Předpokládáme vyhlášení dvou výzev – r. 2017 a 2020. Vyhlášení 1. výzvy je odloženo 
na rok 2017 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu SCLLD. Čerpání je tak ve 
finančních plánech nastaveno až od r. 2018, jelikož do finančních plánů se započítávají 
pouze žádosti o platbu, které budou příjemci podané do konce října daného roku /viz 
MPIN/. 

Popis možných zaměření 
projektů 

a) zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo vyučování, která doplní 
chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (typu školní družiny, kluby)  

b) doprovody dětí na kroužky a zájmové aktivity 
c) příměstské tábory 
d) společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
e) dětské skupiny pro podniky i veřejnost – vznik, transformace a provoz dětských 

skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo 
podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)  

f) vzdělávání pečujících osob 
Všechny aktivity musí být v souladu s výzvou ŘO OPZ pro MAS. 

Podporované cílové skupiny  Osoby pečující o malé děti  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 
Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 2. 

Typy příjemců podpory   obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 dobrovolné svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 vzdělávací instituce  

 školy a školská zařízení 

 MAS 

 OSVČ 

 Obchodní korporace 
Omezení u aktivit: Dětské skupiny  
a) Dětská skupina pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Provozovatel dětské skupiny není 
povinen být zaměstnavatelem rodiče nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, pokud je:  
- ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
zakládací listinou,  
- právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou dle zákona č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  
(zákon o církvích a náboženských společnostech), pokud poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,  
- územním samosprávným celkem nebo jím zřizovanou právnickou osobou,  
- nestátní neziskovou organizací 

obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,  
nadací nebo nadačním fondem,  
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spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s 
jeho stanovami. 

b) Podniková dětská skupina dle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině. Provozovatel dětské skupiny je zaměstnavatelem 
rodiče, nebo dle § 3, odst. 3 cit. zákona provozovatel může poskytovat službu péče o 
dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče, 
a to za podmínek, za kterých poskytuje službu jinému rodiči: 
- OSVČ – může provozovat dětskou skupinu pro své zaměstnance nebo může na 
základě spojení s dalšími partnery provozovat podnikovou dětskou skupinu. Obchodní 
korporace.  
Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 1.  

Absorpční kapacita MAS Mas eviduje několik drobnějších záměrů žadatelů z území. Téma je v území nové a 
zájem se bude postupně zvyšovat.  

Vliv navrhovaných opatření 
na naplňování horizontálních 
témat OPZ 

 Rovnost mužů a žen – opatření Prorodinná opatření má na toto téma pozitivní vliv. 
Neupřednostňuje muže ani ženy, ale se dá předpokládat, že cílovou skupinou 
rodičů s dětmi, která bude cílovou skupinou většiny projektů, budou především 
ženy. Těm podpořené projekty umožní návrat do zaměstnání formou zajištění péče 
o jejich děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou v zaměstnání, tedy zejm. 
v ranních a odpoledních hodinách. Prorodinná opatření popsaná v této oblasti 
aktivit vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního 
začleňování a zaměstnanosti (např. manželské a rodinné poradny, poradny pro 
oběti domácího násilí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, flexibilní formy 
zaměstnávání). Škála opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného 
života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce. Téma rovnosti opatření respektuje ve všech svých 
postupech. 

 Nediskriminace – opatření má na toto téma neutrální vliv. 

 Udržitelný rozvoj – opatření má na toto téma neutrální vliv. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Kritéria pro hodnocení projektů budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. MAS do 
kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020. Kritéria hodnocení projektů budou před 
vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ, ŘO OPZ následně ověří metodický 
soulad. 

 
 
Analýza rizik – Opatření/fiche b.19: Prorodinná opatření 

Č. 
Skupina 

rizik 
Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník 

rizika 
P D 

V = 
P.D 

1. 
Finanční 
riziko 

Nedostatek dotačních 
finančních prostředků na 
zajištění všech potřebných 
opatření. 

3 3 9 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
koordinace aktivit. Navýšení 
alokace podle počtu a kvality 
projektů, hledání dalších 
finančních zdrojů. 

klienti, 
zaměstnavatel
é, stát 

Nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 
kofinancování a zajištění 
udržitelnosti potřebných 
sociálních služeb. 

3 3 9 

Výběr vhodných a ověřených 
příjemců dotace, koordinace 
aktivit, finanční spolupráce 
příjemců dotace s obcemi a 
klienty. 

příjemci 
dotace, klienti, 
zaměstnavatel
é, MAS 
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Nadměrná finanční zátěž 
uživatelů služeb, 
nedostatek klientů. 

3 4 12 

Adresné zacílení státní podpory, 
kontrola využití finančních 
prostředků, kontrola efektivnosti 
služeb, kombinace finančních 
zdrojů, spolupráce. 

klienti, 
příjemci 
dotace, 
zaměstnavatel
é, stát 

2. 
Organizační 
riziko 

Nevhodná výběrová 
kritéria a časové nastavení 
podpory projektů. 

1 4 4 

Zkušenost MAS, kontrola 
parametrů řídícími orgány, 
možnost změny nevhodných 
parametrů. 

všichni 
účastníci 
systému 

Nevhodné složení a 
kapacita podpořených 
služeb, nezájem klientů. 

2 4 8 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr vhodných projektů, 
animace v území, spolupráce 
s obcemi a ORP. 

klienti, 
příjemci 
dotace, 
zaměstnavatel
é, obce, stát 

Nevhodné a náročné 
administrativní postupy, 
velká rizikovost neúspěchu 
realizace podpořených 
projektů. 

4 4 16 

Pomoc a poradenství žadatelům 
ze strany MAS, vstřícnost 
státních orgánů, přizpůsobení 
legislativy. 

žadatelé a 
příjemci 
dotace, MAS, 
klienti, stát 

Nedostatek vhodných 
zájemců o realizaci 
projektů prorodinných 
opatření. 

3 3 9 

Animace v území, 
informovanost, spolupráce, 
pomoc MAS s administrací, 
vstřícnost postupů. 

klienti, obce, 
MAS, stát. 

3. Právní riziko 

Změna legislativy vedoucí 
k vynuceným investicím, 
zvýšení provozních 
nákladů nebo systémovým 
změnám. 

3 4 12 
Spolupráce účastníků systému, 
informovanost. 

všichni 
účastníci 
systému 

4. 
Personální 
riziko 

Neodborně i společensky 
nevhodné jednání 
poskytovatelů 
prorodinných opatření. 

3 5 15 

Průběžná školení a kontrola ze 
strany obcí a MAS rozhovory s 
klienty, možnost výměny 
poskytovatele až trestního 
řízení. 

klienti, obce, 
stát. 

Špatné řízení a koordinace 
poskytovaných služeb, 
nedodržování 
domluvených parametrů. 

3 3 9 

 Správně stanovené podmínky 
ve smlouvách, systém kontroly, 
možnost výměny poskytovatele 
až trestního řízení. 

poskytovatel 
sociálních 
služeb, obce, 
stát. 

P = pravděpodobnost rizika, škála 1 (nízká) – 5 (nejvyšší) 
D = dopad rizika, škála 1 (nízký) – 5 (největší)  
V = význam rizika, výpočet P x D 

 

 
Opatření/fiche b.20: Sociální služby a komunity – neinvestice 

Název Opatření/Fiche Sociální služby a komunity – neinvestice 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Občané 
Strategický cíl b. ZLEPŠENÍ DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ 
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Specifický cíl b1. Obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních komunitách, posílení 
odpovědnosti obcí za znevýhodněné občany a odpovědnosti občanů za prosperitu 
obce. 

Téma  B3.Zdraví a sociální péče 
Aktivita B3.2. Zařízení pro sociální péči; B3.3. Aktivity zdravotní a sociální péče 
Opatření akčního plánu 21. Sociální služby a komunity – neinvestice 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

V současné době jsou sociální služby a poradenství poskytovány převážně pobytovou 
či ambulantní formou v několika centrech regionu, terénní služby jsou zaměřeny 
převážně na péči o seniory. Přitom potřeba různých poradenských a terapeutických 
služeb i pro další skupiny občanů narůstá, a to i v odlehlejších obcích. Preferencí 
tohoto opatření je podpora terénních a komunitních služeb dobře dostupných pro 
všechny občany regionu, a to zapojením a spoluprací celé škály místních subjektů – 
obcí, podnikatelů, neziskových organizací i státu a v souladu s cíli SCLLD zvýšit 
vzájemnou odpovědnost místních komunit, tedy zapojit do řešení problémů místních 
občanů veřejnou správu obcí, sousedskou výpomoc či místní služby.  

Popis cíle opatření Cílem opatření je přispět k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení 
osob, které jsou sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené, a to podporou 
vhodných sociálních služeb (např. odlehčovací služby, osobní asistence v případě 
občanů se zdrav. postižením  či chronickým onemocněním, atp.), komunitní sociální 
práce a komunitních center i dalšími vhodnými programy v potřebné kapacitě i 
umístění.  

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a to 
vč. provázanosti na ostatní 
operační programy 

Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 
Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 2.1. Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, řeší investiční aktivity, zatímco opatření 
OPZ řeší neinvestiční aktivity. Dále viz. kapitola Popis integrovaného přístupu a 
synergie níže. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření: 

 

a) Opatření financovaná z alokované částky 
Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v  CLLD. 
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace 
V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD  bude navýšená částka 
využita na podporu komunitní práce v odlehlých lokalitách. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve vazbě 
na finanční plán 

Předpokládáme vyhlášení tří výzev v letech 2017, 2018, 2020 v koordinaci 
s Královéhradeckým krajem. Vyhlášení 1. výzvy je odloženo na rok 2017 z důvodu 
prodloužení schvalovacího procesu SCLLD. Čerpání je tak ve finančních plánech 
nastaveno až od r. 2018, jelikož do finančních plánů se započítávají pouze žádosti o 
platbu, které budou příjemci podané do konce října daného roku /viz MPIN/. 

Popis možných zaměření 
projektů 

a) podpora poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb. 
(podporovány budou služby poskytované terénní a ambulantní formou, v případě 
pobytové formy budou podporovány pouze odlehčovací služby dle zákona 108/2006 
Sb.) - odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně akviziční služby pro 
rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické díly, služby následné péče, podpora 
samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby  
b) podpora komunitní sociální práce a komunitních center mimo režim zák. 108/2006 
Sb (opatření však musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci 
sociálního vyloučení osob, gestorem je vždy kvalifikovaný sociální pracovník). Aktivity 
realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování základních činností 
registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  
Podpora komunitní sociální práce musí být realizována v souladu s principy komunitní 
sociální práce (viz příloha č. 3 a č. 8 k Výzvě ŘO OPZ pro MAS). 
c) další činnosti nad rámec zákona 108/2006 Sb., které vždy musí mít pozitivní dopad 
na osoby z cílových skupin – např. řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, 
podpora mladých ze sociálně znevýhodněného prostředí, vzdělávání osob z cílových 
skupin, péče o osoby blízké apod.  
Všechny aktivity musí být v souladu s výzvou ŘO OPZ pro MAS. 

Podporované cílové skupiny Aktivity a) 



Sdružení SPLAV, z.s. | 86  
 

 osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, (osoby se 
zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené 
domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené 
předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a 
osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé 
osoby, neformální pečovatelé atd.)  

 sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci v 
přímé práci s klienty pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu 
zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených 

.Aktivity b a c)  

 osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – obdobně jako 
ve skupině aktivit č. 1. 

Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 2. 

Typy příjemců podpory   Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb aktivita a) jsou 
oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Dále pouze pro aktivity b) a c) : 

 Nestátní neziskové organizace  

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 

  Dobrovolné svazky obcí  

 MAS  
Viz výzva ŘO OPZ pro MAS. Příloha 1. 

Absorpční kapacita MAS Absorpční kapacita území MAS je velká a tomu odpovídá i částka alokovaná na toto 
opatření. Opatření zahrnuje projekty sociálních služeb připravované neziskovými 
organizacemi, komunitních center a dalších zařízení sociální péče připravované 
obcemi.  V zásobníku projektů eviduje MAS 8 zájemců. 

Vliv navrhovaných opatření 
na naplňování horizontálních 
témat OPZ 

 Rovnost mužů a žen – Opatření Sociální služby a komunity má na toto téma 
neutrální vliv. Neupřednostňuje muže ani ženy a téma rovnosti opatření respektuje 
ve všech svých postupech. 

 Nediskriminace – jedním ze základních přijatých principů SCLLD je prospěch 
znevýhodněných komunit. Opatření sociální služby a komunity je přímo zaměřena 
na znevýhodněné skupiny obyvatel, které budou využívat zařízení sociálních 
služeb přednostně. Toto opatření má na toto téma pozitivní vliv. 

 Udržitelný rozvoj – opatření má na toto téma neutrální vliv. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

Kritéria pro hodnocení projektů budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. MAS do 
kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020. Kritéria hodnocení projektů budou před 
vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ, ŘO OPZ následně ověří metodický 
soulad. 

 
 

Analýza rizik – Opatření/fiche b.20: Sociální služby a komunity – neinvestice 

Č. 
Skupina 

rizik 
Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník 

rizika 
P D 

V = 
P.D 

1. 
Finanční 
riziko 

Nedostatek dotačních 
finančních prostředků na 
zajištění všech potřebných 
sociálních služeb. 

4 5 20 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
koordinace aktivit. Navýšení 
alokace podle počtu a kvality 
projektů, hledání dalších 
finančních zdrojů. 

všichni 
účastníci 
systému 
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Nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 
kofinancování a zajištění 
udržitelnosti potřebných 
sociálních služeb. 

2 5 10 

Výběr vhodných a ověřených 
příjemců dotace, kontrola 
finančních zdraví, 
podnikatelského a finančního 
plánu, koordinace aktivit, 
spolupráce příjemců dotace 
s obcemi, dalšími poskytovateli 
a klienty. 

příjemci 
dotace, klienti, 
MAS 

Nadměrná finanční zátěž 
uživatelů služeb, 
nedostatek klientů. 

3 4 12 

Adresné zacílení státní podpory, 
kontrola využití finančních 
prostředků, kontrola efektivnosti 
služeb, kombinace finančních 
zdrojů, spolupráce.  

klienti, 
poskytovatelé 
služeb, stát 

2. 
Organizační 
riziko 

Nevhodná výběrová kritéria 
a časové nastavení 
podpory projektů. 

1 4 4 

Zkušenost MAS, kontrola 
parametrů řídícími orgány, 
možnost změny nevhodných 
parametrů. 

všichni 
účastníci 
systému 

Nevhodné složení a 
kapacita podpořených 
služeb, nezájem klientů. 

2 4 8 

Zkušenost MAS – stanovení 
vhodných preferenčních kritérií 
pro výběr nejlepších projektů, 
animace v území, spolupráce 
s obcemi a ORP, zapojení 
odborníků do výběru. 

klienti, 
poskytovatelé 
služeb, obce, 
stát 

Nevhodné a náročné 
administrativní postupy, 
velká rizikovost neúspěchu 
realizace podpořených 
projektů. 

3 3 9 
Pomoc a poradenství žadatelům 
ze strany MAS 

Žadatelé a 
příjemci 
dotace, MAS, 
klienti, stát 

Nedostatek vhodných 
zájemců o realizaci 
projektů sociálních služeb. 

3 4 12 

Animace v území, 
informovanost, spolupráce, 
pomoc MAS s administrací, 
vstřícnost postupů. 

klienti, obce, 
MAS, stát 

3. Právní riziko 

Změna legislativy vedoucí 
k vynuceným investicím, 
zvýšení provozních 
nákladů nebo systémovým 
změnám. 

3 4 12 
Spolupráce účastníků systému, 
informovanost. 

všichni 
účastníci 
systému 

4. 
Personální 
riziko 

Neodborně i společensky 
nevhodné jednání 
poskytovatelů sociálních 
služeb. 

3 5 15 

Průběžná školení a kontrola ze 
strany obcí a MAS rozhovory s 
klienty, možnost výměny 
poskytovatele až trestního 
řízení. 

klienti, obce, 
stát 

Špatné řízení a koordinace 
sociálních služeb, 
nedodržování 
domluvených parametrů. 

2 3 6 

Koordinovaný a plánovaný 
postup, dohled ORP. Správně 
stanovené podmínky ve 
smlouvách, systém kontroly, 
změna poskytovatele, odejmutí 
licence. 

poskytovatel 
sociálních 
služeb, obce, 
stát 

P = pravděpodobnost rizika, škála 1 (nízká) – 5 (nejvyšší) 
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D = dopad rizika, škála 1 (nízký) – 5 (největší) 
V = význam rizika, výpočet P x D 

 
 
 
 
 
 
Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Preferenční kritéria pro výběr projektů):  
 

Kritéria pro hodnocení projektů budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. MAS do kritérií 
hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a 
výběru projektů 2014-2020. Kritéria hodnocení projektů budou před vyhlášením výzev MAS 
konzultována s ŘO OPZ, ŘO OPZ následně ověří metodický soulad. 
 
Popis integrovaného přístupu a synergie 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV byla zpracována jako široce 
pojatý koncepční dokument zohledňující všechny existující aspekty rozvoje území se všemi možnými 
záměry nejrůznějších subjektů. Jak je výše uvedeno, aktivity, kterými budou cíle strategie naplňovány, 
budou financovány z různých zdrojů i uskutečňovány různými subjekty. Tím dojde ke spojení (integraci) 
a spolupůsobení (synergii) různých aktérů a jejich zdrojů při naplňování cílů SCLLD.  
 

Jedná se o tyto příklady: 
Opatření c.17 – Opatření je průřezové, tj. má vazbu na více dílčích opatření. Zřejmá je jeho provázanost 
na ostatní níže uvedená opatření OPZ v rámci CLLD, např. Sociální podnikání – neinvestice, Z IROP je 
zřejmá obdobná vazba na opatř. Sociální podnikání – investice a dále z IROP i PRV na všechna 
opatření zaměřená na podporu podnikání a vytváření pracovních míst.  Dále je zde vazba na OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Opatření tohoto OP však neřeší CLLD.  Spolupráce 
různých žadatelů pokrývá celou škálu aktivit SCLLD. 
Opatření c.18 – Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 Komunitně vedený 
místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 
SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, řeší 
investiční aktivity, zatímco opatření OPZ řeší neinvestiční aktivity. Týká se to těchto aktivit:  Výstavba, 
rekonstrukce a vybavení sociálních podniků – Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření kapacity 
podniku, Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání. Z SCLLD pokrývá opatření 
téma B3.  
Opatření b.19 – Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 Komunitně vedený 
místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 
SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, řeší investiční 
aktivity, zatímco opatření OPZ řeší neinvestiční aktivity. Týká se to těchto aktivit: Podpora infrastruktury 
pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol  
Opatření CLLD se váže i na některá opatření v rámci prioritní osy 3 v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Z SCLLD pokrývá opatření téma B3. 
Opatření b.20 – Opatření má vazbu na ostatní opatření OPZ v rámci CLLD. Dále je zde zřetelná 
provázanost s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritní osou 4 Komunitně vedený 
místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Činnosti, které jsou v souladu s opatřením 
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SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, řeší investiční aktivity, zatímco 
opatření OPZ řeší neinvestiční aktivity. Týká se to těchto aktivit: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociálních služeb a Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce. Z SCLLD pokrývá opatření téma B3. 
 
Z těchto příkladů vyplývá, že nejvýraznější synergický efekt bude mít programový rámec OPZ 
s programovým rámcem IROP, méně výrazná synergie bude působit mezi PR OPZ a PR PRV. 
Další synergické vztahy podle zaměření a způsobu financování projektů budou spojovat i 
programové rámce MAS s operačními programy a dalšími dotačními zdroji, případně s dalšími 
veřejnými i soukromými zdroji. 
 

Vedle této účelové a finanční synergie bude jako integrující prvek ve všech procesech působit 
MAS se svými postupy a složením. Její zkušenosti z realizace strategie rozvoje v minulých 
obdobích posílí i synergii finančních prostředků a zkušeností žadatelů o dotaci. 

 
 
 
3. 7. 3. 4. ZLEPŠENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PR OPŽP) 
 
MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím prioritní osy 4 a jejich specifických cílů 
4.2. Posílit biodiverzitu a 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. 
 
 
VÝBĚR OPATŘENÍ PRO SCLLD (odůvodnění a absorpční kapacita MAS) 
 
Program nabízí pro SCLLD tato opatření a aktivity: 

Likvidace invazních druhů rostlin 

 Likvidace křídlatky je v regionu potřebná. Nejedná se však pouze o území CHKO, kam je 
opatření zaměřeno, ale především o břehy vodotečí, kde se rostliny nejvíce rozmnožují. To 
však prozatím pravidla opatření neumožňují. Po konzultaci se Správou CHKO Orlické hory a 
starosty obcí na území CHKO bylo rozhodnuto, že celou alokaci MAS pravděpodobně za 
stávajících podmínek nebude moci využít a požádá pouze o sníženou část, kterou na území 
CHKO uplatní. 
Výsadby dřevin mimo les 

 Na území horské CHKO Orlické hory jsou vhodné lokality k výsadbě dřevin, využití finančních 
prostředků na výsadby budou komplikovat vlastnické a nájemní vztahy k pozemkům. Po 
jednání se Správou CHKO, starosty obcí Rokytnice v O.h. , Pěčín, Zdobnice a Liberk, kde se 
pozemky nacházejí, a s nájemci půdy však bylo rozhodnuto požádat o plnou alokaci. 

 
 
OPATŘENÍ (FICHE) PR OPŽP 
 
Programový rámec OPZ má v MAS Sdružení SPLAV tato 2 opatření (fiche): 
Opatření/fiche a.21: Likvidace invazních druhů 
Opatření/fiche a.22: Výsadby dřevin mimo les  
 
 

Opatření/fiche a.21: Likvidace invazních druhů křídlatka a bolševník 

Název Opatření/Fiche Likvidace invazních druhů křídlatka bolševník 
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Vazba na specifický cíl IROP 4.2. Posílit biodiverzitu 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Prostředí 
Cíl ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Téma A1.Prostředí ve volné krajině 
Aktivita A1.3. Lesy, zeleň, půdy v extravilánu, B1.4. Opatření k ochraně životního prostředí 

Popis typů opatření (Témata 
projektů) 

Likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý 
a druhy rodu křídlatka) na území CHKO Orlické hory. 
a) eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého 
(sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně 
mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy 
metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,  
b) obnova stanovišť po eradikaci – osev, výsadba autochtonních druhů dřevin (pouze v 
odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení 
invazních druhů),  
c) osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.  

Příjemci  kraje, obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

 státní podniky,  

 státní organizace,  

 veřejné výzkumné instituce,  

 veřejnoprávní instituce,  

 příspěvkové organizace,  

 vysoké školy, školy a školská zařízení,  

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 
fondy, ústavy, spolky),  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy8,  

 podnikatelské subjekty,  

 obchodní společnosti a družstva,  

 fyzické osoby podnikající. 

Maximální podíl dotace 85 % 

Min. a max. hranice 
celkových způsobilých 
výdajů na 1 projekt 

minimální hranice nákladů pro projekt 250 000 Kč bez DPH, maximální hranice je 50 
mil. EUR. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 

Indikátory výstupů  

Číslo 45101 

Název Počet opatření k omezení nepůvodních druhů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) není povinná 

Cílový stav 2 

Číslo 45102 

Název Plocha území, kde byla provedena opatření proti nepůvodním druhům (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) není povinná 

Cílový stav 12 

Indikátory výsledků  

Číslo 45711 

Název Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou 

Výchozí stav 0 
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Hodnota pro mid-term (2018) není povinná 

Cílový stav 3 

 
 
 
 
 

Opatření/fiche a.22: Výsadby dřevin mimo les 

Název Opatření/Fiche Výsadby dřevin mimo les 

Vazba na specifický cíl IROP 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

Vazba na cíle SCLLD  

Priorita Prostředí 
Cíl ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Téma A1.Prostředí ve volné krajině 
Aktivita A1.3. Lesy, zeleň, půdy v extravilánu 

Popis typů opatření (Témata 
projektů) 

Výsadba dřevin na nelesní půdě v území CHKO Orlické hory: 
a) výsadby na nelesní půdě dle evidence LPIS, zahrnující: liniové a skupinové výsadby 
dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,  
b) výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků 

Příjemci  kraje,  

 obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  

 státní podniky,  

 státní organizace,  

 veřejné výzkumné instituce,  

 veřejnoprávní instituce,  

 příspěvkové organizace,  

 vysoké školy, školy a školská zařízení,  

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 
fondy, ústavy, spolky),  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

 podnikatelské subjekty,  

 obchodní společnosti a družstva,  

 fyzické osoby podnikající.  

Maximální podíl dotace 85 % 

Min. a max. hranice 
celkových způsobilých 
výdajů na 1 projekt 

minimální hranice nákladů pro projekt 250 000 Kč bez DPH, maximální hranice je 50 
mil. EUR. 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
(Preferenční kritéria pro výběr 
projektů) 

 Prospěšnost pro životní prostředí 

 Prospěšnost pro partnerství a spolupráci 

 Udržitelnost 

 Soulad s cíli SCLLD 

Indikátory výstupů  

Číslo 46500 

Název Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) 0 

Cílový stav 16 

Indikátory výsledků  

Číslo 45415 

Název Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (2018) není povinná 
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Cílový stav 1 

 

 
 

příloha č. 14.: Harmonogram výzev SCLLD MAS Sdružení SPLAV 

 
 
AKČNÍ PLÁN OPŽP V MAS SDRUŽENÍ SPLAV 

 
 

tabulka: Akční plán OPZ 

 

Fiche Alokace 

tis. Kč 

Počet 

výzev 

Počet 

podpořených 

projektů 

Specifická kritéria MAS 

a.22 Likvidace 

invazních druhů 

1 000 2 4 Kritéria přijatelnosti  

 projekt je realizován na území MAS 

 projekt není v rozporu s principy MAS 

 projekt splnil všechny administrativní požadavky 

 další v souladu s pravidly OPŽP 
Povinné přílohy      

 fotodokumentace před a po realizaci projektu 

 popis udržitelnosti výstupů projektu 

 další v souladu s pravidly OPŽP 
Přijatelné výdaje    

 další v souladu s pravidly OPŽP 
 

a.23 Výsadby 

dřevin mimo les 

1738 2 2 

CELKEM                   2 000           4              6  

 
 
Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Preferenční kritéria pro výběr projektů): 
 

Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejně 
přístupné zeleně, obnovující tradiční krajinný prvek, odstraňující ekologické zátěže, atp. 
Prospěšnost pro partnerství a spolupráci – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více 
subjektů do přípravy, realizace a údržby, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp. 
Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty se zajištěnou udržitelností a péčí, místně potřebné 
atp. 
Soulad s cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující ohrožené cíle a indikátory SCLLD , 
finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp. 
 

Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných 
hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová 
hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak 
splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Posuzovaný 
projekt může být v rámci preferenčního kritéria posuzován nulově, tedy jako neutrální k danému kritériu. 
Nesmí však být posouzen jako negativní. V takovém případě bude z hodnocení vyřazen. Podrobněji 
bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci výzev. 
 
Klíčové projekty 
 

Pro programový rámec OPŽP bude Sdružení SPLAV připravovat klíčový projekt v opatření a.22: 
Výsadby dřevin mimo les, a to vzhledem k tomu, že má nižší finanční alokaci než 3 mil. Kč (viz Příručka 
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pro MAS k OPŽP 2014-2020). Konkrétní umístění a obsah projektu budou diskutovány v MAS, projekt 
je plánován na r. 2019. 
 
Popis integrovaného přístupu a synergie 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV byla zpracována jako široce 
pojatý koncepční dokument zohledňující všechny existující aspekty rozvoje území se všemi možnými 
záměry nejrůznějších subjektů. Jak je výše uvedeno, aktivity, kterými budou cíle strategie naplňovány, 
budou financovány z různých zdrojů i uskutečňovány různými subjekty. Tím dojde ke spojení (integraci) 
a spolupůsobení (synergii) různých aktérů a jejich zdrojů při naplňování cílů SCLLD.  
 
Jedná se o tyto příklady: 
Opatření a.21 – Opatření má vazbu na některá opatření PR PRV, zejména investice do lesů. 
Spolupráce různých žadatelů zejména na udržitelnosti zásahů bude pokrývat celou škálu aktivit 
v tématu A1 SCLLD. 
Opatření a.22 – Opatření má vazbu na některá opatření PR PRV, zejména modernizaci zemědělských 
podniků. Dá se říci, že v některých aspektech mohou tato opatření působit proti sobě a bude potřeba 
vysvětlit zemědělským podnikatelům význam výsadeb. Spolupráce různých žadatelů zejména na 
projednání a udržitelnosti výsadeb bude pokrývat celou škálu aktivit v tématu A1 SCLLD. 
Z těchto příkladů vyplývá, že nejvýraznější synergický efekt bude mít programový rámec OPŽP 
s programovým rámcem PRV. 
 

Další synergické vztahy podle zaměření a způsobu financování projektů budou spojovat i programové 
rámce MAS s operačními programy a dalšími dotačními zdroji, případně s dalšími veřejnými i 
soukromými zdroji. 
 

Vedle této účelové a finanční synergie bude jako integrující prvek ve všech procesech působit MAS se 
svými postupy a složením. Její zkušenosti z realizace strategie rozvoje v minulých obdobích posílí i 
synergii finančních prostředků a zkušeností žadatelů o dotaci. 
 
Vazba na horizontální témata 
 

 Rovnost mužů a žen – Programový rámec OPŽP MAS Sdružení SPLAV má na toto témat 
neutrální vliv. Téma rovnosti respektuje ve všech svých postupech. 

 Nediskriminace – Programový rámec OPŽP MAS Sdružení SPLAV má na toto témat 
neutrální vliv. Téma nediskriminacei respektuje ve všech svých postupech. 

 Udržitelný rozvoj – základními principy SCLLD jsou příznivý vliv na životní prostředí, místní 
komunity a ekonomická udržitelnost. Tyto principy jsou zahrnuty i do PR OPZ a z tohoto 
důvodu má  PR  na  toto témat pozitivní vliv. 

 
 
 


