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Přehled změn řešených v Dodatku č. 2: 

Kapitola Přehled změn Zdůvodnění změn 

2.6.1. Kulturní dědictví Doplnění podnadpisu a textu o 
muzeích a expozicích  

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

3.1. Zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury v 
obcích 

Doplnění SWOT analýzy o 
problematiku veřejných prostranství v 
obcích 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

3.3. Infrastruktura a 
vybavení ve školství a v 
sociálním bydlení 

Doplnění SWOT analýzy o podporu MŠ 
a ZŠ (hygienické zázemí, školní družiny, 
venkovní mobiliář a herní prvky) 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

3.5. Kulturní dědictví, 
kulturní, sportovní, 
volnočasové a spolkové 
činnosti a zázemí pro 
obyvatele i návštěvníky, 
včetně doprovodné 
infrastruktury cestovního 
ruchu 

Doplnění SWOT analýzy o 
problematiku jednotek SDH, muzeí, 
expozic a obecních knihoven 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

3.6. Analýza problémů a 
potřeb 

Doplnění analýzy u témat Dopravní a 
technická infrastruktura (veřejná 
prostranství v obcích), Školství a 
sociální bydlení (školní družiny, 
hygienické zázemí škol a souvisejících 
budov, mobiliář a herní prvky v MŠ) a 
Kulturní dědictví, kulturní, sportovní, 
volnočasové a spolkové činnosti a 
zázemí pro obyvatele i návštěvníky, 
včetně doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu (jednotky SDH, 
muzea, expozice, knihovny) 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

4.1 Definování mise a 
dlouhodobé vize rozvoje 
území 

Doplnění textu ve vztahu k tématům 
zahrnutým do aktualizované Fiche č. 6. 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

4.2 Strategické a specifické 
cíle 

U Nařízení PRV, článek 20 odstraněn 
text „d) Obchody pro obce“. 

V tabulce priorit, cílů a opatření: 
- u opatření 1.2.2 Zlepšení vzhledu 

obcí doplněn text. 
- u opatření 5.1.1 Kulturní památky 

rozšířen název opatření, dále 
doplněn text v popisu opatření. 

- u opatření 5.2.1 Volnočasové, 
spolkové a sportovní činnosti 
doplněn text v popisu opatření. 

- u opatření 5.3.1 Cestovní ruch 
doplněn text v popisu opatření. 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 
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Priorita 1:  
- u opatření 1.2.1 a 1.2.2 doplněn text 

v popisu aktivit, odstraněny 
související tabulky indikátorů. 

Priorita 5: 
- u opatření 5.1.1 rozšířen název a 

doplněn text v popisu aktivit, 
odstraněna související tabulka 
indikátorů. 

- u opatření 5.2.1 odstraněna 
související tabulka indikátorů 

- u opatření 5.3.1 doplněn text v 
popisu aktivit, odstraněna související 
tabulka indikátorů. 

4.5 Akční plán obsahující 
popis programových rámců 

V úvodní tabulce u Fiche č. 6 upraven 
název, doplněny specifické cíle, 
odstraněn text u čl. 20. 

Upraven nadpis nad tabulkou Přehled 
Fichí. V tabulce upraven název Fiche č. 
6, odstraněn text u čl. 20. 

Přidán popis a zdůvodnění změn SCLLD 
v souvislosti s přechodným obdobím 

Upraveny jednotlivé Fiche: 
F1 – změna hodnoty indikátoru 
výsledku; 
F2 – přidání preferenčních kritérií č. 5 
a 6; změny hodnot indikátorů výstupu 
a výsledku; 
F3 – přidání preferenčních kritérií č. 6 
a 7; změny hodnot indikátorů výstupu 
a výsledku; 
F5 – přidání preferenčních kritérií č. 7 
a 8; změny hodnot indikátorů výstupu 
a výsledku; 
F6 – změna názvu Fiche, přidání cílů 
SCLLD; rozšíření oblastí podpory a 
příjemců dotace; přidání 
preferenčních kritérií č. 6 a 7; změny 
hodnot indikátorů výstupu a výsledku. 

Změny ve Fichích v souvislosti 
s přípravou na přechodné 
období a přidáním dalších 
témat čl. 20. 

4.6 Grafické znázornění 
popisu integrovaného 
přístupu napříč 
programovými rámci 

Úprava tabulek 4 a) a b) včetně popisu 
integračních vazeb 

Přidání dalších témat čl. 20 do 
Fiche č. 6 

 

  



4 
 

Změny strategie v souvislosti s přechodným obdobím 

V rámci přípravy na přechodné období PRV byly ve strategii provedeny změny v následujících 

kapitolách: 

2.6.1. Kulturní dědictví 

Kulturní památky, památkově chráněná území, muzea a expozice 

Významnými pečovateli o historické a kulturní bohatství regionu jsou spíše malá, ale zajímavá a svou 

rolí nezastupitelná muzea a expozice (viz přehled dále). Zde nalezneme celou řadu předmětů a 

informací spojených s místní historií, významnými rodáky a osobnostmi, které jsou s regionem úzce 

spjaty. Aby byly muzea a expozice i v dnešní době atraktivní pro návštěvníky a umožnily důstojné a 

dlouhodobé uchování místní a regionální historie, je třeba investovat do obnovy a modernizace 

souvisejících objektů a prostor, vybavit je moderními technologiemi a zařízeními. 
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3. SWOT Analýzy 

3.1 Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v obcích 

Silné stránky Slabé stránky 

• Existence vodovodů v obcích 

• Kvalitní vodní zdroje, dostatek kvalitní 

pitné vody 

• Existence čistíren odpadních vod (v 

některých obcích) 

• Zavedený systém nakládání s odpady 

• Existence cyklistických tras 

• Existence úzkokolejné železnice 

 

• Nevyhovující stav, údržba a přetíženost silnic 

a účelových komunikací, dopravní značení 

• Neexistence obchvatů, silný provoz nákladní 

dopravy  

• Nedostatečná bezbariérovost v obcích 

• Špatný technický stav autobusových nádraží, 

zastávek hromadné dopravy 

• Špatný technický stav veřejných rozhlasů 

v obcích 

• Špatný technický stav veřejných osvětlení 

v obcích 

• Nekvalitní stav chodníků 

• Nekvalitní povrchy některých ulic 

• Nevhodné rozmístění parkovacích ploch 

(některé obce) 

• Nekvalitní cyklotrasy, špatné povrchy, 

značení   

• Zanedbaný vzhled veřejných prostranství 

• Nedostatek zeleně a vodních prvků na 

veřejných prostranstvích obcí 

• Špatný stav či nedostatek venkovního 

mobiliáře a herních prvků  

Příležitosti Hrozby 

• Vybudování silničních obchvatů v 

některých obcích, omezení průjezdu 

kamionů obcemi 

• Vytvoření bezbariérového pohybu v obcích 

• Energetické využití biomasy - vytápění  

• Posílení vodovodů v malých obcích 

• Rozvoj cestní sítě včetně vybudování 

kvalitnějších cyklotras, napojení 

nedokončených cest na okolní obce 

• Zlepšení vzhledu obcí - úpravy a údržba 

veřejných prostranství a budov, doplnění 

vodních prvků, herních prvků a mobiliáře 

• Ozelenění obcí 

• Zátěž pro obce vysokou osobní a nákladní 

automobilovou dopravou 

• Dlouhodobě špatný, stále se zhoršující 

technický stav veřejných komunikací 

• Lokální vytápění – znečišťování ovzduší 

lokálními zdroji 
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3.3 Infrastruktura a vybavení ve školství a v sociálním bydlení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Existence fungujících a kvalitních škol a 

jejich dostatečné zasíťování 

• Dostatečná vyhovující kapacita (ZŠ a SŠ) 

• Zastoupení středních škol v území 

• Průběžné rekonstrukce, výstavba a 

modernizace budov, modernizace vybavení 

• Podpora MAS vzdělávacím subjektům 

• Zkušenosti se získáváním finančních 

prostředků z dotačních programů 

(rekonstrukce škol, vzdělávání pedagogů, 

…)  

• Nedostatečná kapacita (MŠ, ZUŠ) 

• Nevyhovující a zastaralý technický stav 

budov, prostor pro výuku, vzdělávání a 

stravování 

• Nedostatečné a zastaralé vybavení 

• Nízká angažovanost a motivace edukátorů, 

neochota spolupracovat, nedostatek 

znalostních kapacit 

• Nízká kvalita vzdělávacích procesů a tzv. 

přidané hodnoty ve vzdělávání 

• Nižší vzdělanostní struktura 

• Nedostatek rekvalifikačních kurzů 

• Nedostatečné pokrytí sítí a nedostatečná 

nabídka zájmového a neformálního 

vzdělávání 

• Velké počty dětí ve třídách 

• Absence znalostních kapacit (školní 

psychologové, asistenti pedagogů, …) 

• Absence vzdělávacích služeb školám 

• Nevyhovující hygienické zázemí škol a 

souvisejících zařízení 

• Nedostatečné technické zázemí a vybavení 

školních družin 

• Nedostatečné vybavení herními prvky a 

mobiliářem v případě MŠ 

• Existence denních stacionářů a sociálních 

zařízení pro handicapované občany 

• Domovy a byty pro seniory 

• Domy s pečovatelskou službou  

• Existence terénních pečovatelských služeb,  

• Připravené pozemky pro dostavby objektů 

pro bydlení seniorů apod. (komunitní 

domy, domovy s DZR) 

• Existence sociálního bydlení 

 

• Špatný technický stav sociálních zařízení 

• Nedostačující kapacita sociálních služeb 

• Nedostatečný systém péče o seniory, DPS 

• Nerozvinuté terénní sociální služby pro 

seniory 

• Špatné zázemí pečovatelské služby 

• Nedostatečné či špatně fungující 

bezbariérové přístupy do zdravotnických 

zařízení 

• Nedostatečná kapacita sociálního bydlení 

Příležitosti Hrozby 

• Podpořit výstavbu, stavební úpravy, 

udržovací práce a modernizaci budov, 

prostor a zařízeních sloužících pro 

vzdělávání a související služby 

• Politika rušení malých škol (ekonomika), 

změna politiky státu, nepříznivá legislativa 

• Systém financování školství 

• Nepříznivý demografický vývoj 

• Vysoká administrativní zátěž škol 
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• Zajistit moderní a vyhovující vybavení 

vzdělávacích zařízení 

• Podpořit další vzdělávání edukátorů, 

budování znalostních kapacit 

• Podpořit zavádění aktuálních vzdělávacích 

koncepcí, oblastí a témat (inkluzivní, 

polytechnické vzdělávání, funkční 

gramotnost, EVVO, regionální identita…), 

inovativních forem, metod a materiálů pro 

vzdělávání 

• Prohloubení spolupráce napříč vzdělávací 
soustavou 

• Podpora služeb pro školy 

• Nevyužitá kapacita základních škol 

• Otevření škol veřejnosti 

• Čerpání finančních zdrojů z EU 

• Pracovní příležitosti ve školství (asistenti 
pedagogů, pedagogičtí pracovníci, školní 
psycholog, …) 

• Podpora provozních nákladů škol 

• Zajistit vyhovující hygienické zázemí škol a 
souvisejících zařízení  

• Zajistit dostatečné technické zázemí a 
vybavení školních družin 

• Doplnit herní prvky a mobiliář v případě MŠ 

• Dojíždění dětí do škol do jiných obcí a měst 

• Odliv mozků 

• Nevyhovují informační systém a toky 

(pohotovost, rychlost, přehlednost, 

přesnost, správnost, přenositelnost,…) 

 

• Pracovní příležitosti v sociálních zařízeních 

• Příležitost k vybudování a modernizaci 

sociálních zařízení 

• Příležitost k zajištění bezbariérovosti 

v obcích 

• Příležitost k vybudování a modernizaci 

sociálního bydlení 

 

• Zvyšující se věkový průměr 

• Nedostačující kapacity sociálních zařízení 

• Dlouhodobý úbytek obyvatel  

 

3.5 Kulturní dědictví, kulturní, sportovní, volnočasové a spolkové činnosti 

a zázemí pro obyvatele i návštěvníky, včetně doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu 

Silné stránky Slabé stránky 

• Existence (více i méně významných) 

kulturních památek, památkových objektů, 

muzeí a expozic 

• Dobrý stav (pro region významnějších) 

kulturních památek, památkových objektů, 

muzeí a expozic  

• Špatný stav (méně významných) kulturních 

památek a jejich vybavení 

• Nedostatečná a zastarávající infrastruktura a 

vybavení pro spolky 
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• Existence obecních knihoven 

• Udržování místních tradic - kulturní vyžití, 

akce, festivaly  

• Existence dobře a dlouhodobě fungujících 

zájmových spolků (ochotníci, sportovci, 

SDH, TJ …), jejich spolupráce navzájem, s 

obcí a veřejností 

• Existence volnočasových aktivit a kultury 

ze strany měst a obcí 

• Pořádání sportovních akcí (mj. i 

nadregionálního charakteru) 

• Existence SDH na téměř každé obci 

• Dobré životní prostředí a čistá příroda 

• Existence značených cyklotras a jejich 

napojení na hlavní trasy 

• Značné množství památek, památkových 

objektů a zajímavostí v regionu 

 

• Nedostatečné kulturní a sportovní vyžití (v 

některých obcích), nedostatečná prezentace 

aktivit spolků  

• Nedostatek kvalitních sportovišť pro 

veřejnost, možnost kvalitního koupání, 

zázemí pro sportovní aktivity venku i uvnitř, 

v létě i v zimě 

• Zastaralá technická infrastruktura a 

nedostatečné vybavení jednotek SDH 

(zázemí, zbrojnice) 

• Nedostatečná propagace cestovního ruchu 

• Památky, památkové objekty a zajímavosti 

z pohledu návštěvníka jsou nezajímavé 

• Nevyhovující technická infrastruktura a 

zastaralé vybavení muzeí a expozic v regionu 

• Nedostatečné technické zázemí a vybavení 

obecních knihoven 

 

Příležitosti Hrozby 

• Vybudování nových, obnova a údržba 

stávajících sportovních ploch, koupališť a 

míst pro trávení volného času 

• Vhodné zázemí pro sport  

• Revitalizace chátrajících nemovitých a 

movitých památek, péče o ně 

• Potenciál cestovního ruchu (Hrad Kámen, 

Zámek v Žirovnici, Zámek v Kamenici nad 

Lipou, Úzkokolejná železnice) 

• Zajištění moderní technické infrastruktury 

a vybavení pro spolkovou a volnočasovou 

činnost  

• Zajištění dostatečné technické 

infrastruktury a vybavení pro jednotky SDH 

• Zajištění dostatečné technické 

infrastruktury a moderního vybavení pro 

muzea a expozice v regionu 

• Zajistit technické zázemí a moderní 

vybavení obecních knihoven 

• Nedostatek financí na obnovení a udržování 

kulturních památek 

• Nevhodné klimatické podmínky pro zimní 

sporty 

• Finanční náročnost volnočasových, 

zájmových a kulturních aktivit 

• „Závislost“ mládeže na počítačích, nezájem 

dětí a mládeže o volnočasové aktivity – sport 

aj. 
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3.6 Analýza problémů a potřeb 

Dopravní a technická infrastruktura 

Problémy Potřeby 

• Nevyhovující stav, údržba a přetíženost 
silnic a účelových komunikací, dopravní 
značení 

• Rekonstrukce a oprava povrchů a 
konstrukčních vrstev komunikací, včetně 
dopravního značení 

• Neexistence obchvatů, silný provoz 
nákladní dopravy 

• Výstavba obchvatů a následné omezení 
vjezdu nákladních vozidel do obcí 

• Nedostatečná bezbariérovost v obcích • Zajištění bezbariérového pohybu v obcích 
(chodníky, vstupy do veřejných objektů 
apod.) 

• Nedostupnost vodovodů v některých 
obcích 

• Posílení a intenzifikace vodních zdrojů, 
výstavba vodovodů v malých obcích 

• Špatný technický stav autobusových 
nádraží, zastávek hromadné dopravy 

• Rekonstrukce autobusových nádraží a 
zastávek hromadné dopravy 

• Špatný technický stav veřejných rozhlasů 
v obcích 

• Modernizace veřejných rozhlasů 

• Špatný technický stav veřejných osvětlení 
v obcích 

• Modernizace veřejných osvětlení 

• Nekvalitní stav chodníků • Rekonstrukce a opravy povrchů 

• Nekvalitní povrchy některých ulic • Rekonstrukce a opravy povrchů 

• Nevhodné rozmístění parkovacích ploch 
(některé obce) 

• Výstavba nových a úpravy stávajících 
parkovacích ploch 

• Nekvalitní cyklotrasy, špatné povrchy, 
značení   

• Rozvoj cestní sítě včetně vybudování 
kvalitnějších cyklotras, napojení 
nedokončených cest na okolní obce, 
dovybavení cyklotras mobiliářem 

• Nedostatečné využití biomasy • Energetické využití biomasy - vytápění 

• Zanedbaný vzhled veřejných prostranství 

• Nedostatek zeleně a vodních prvků na 

veřejných prostranstvích obcí 

• Špatný stav či nedostatek venkovního 

mobiliáře a herních prvků 

Zlepšení vzhledu obcí - úpravy a údržba 
veřejných prostranství a budov, ozelenění 
obcí, doplnění o vodní prvky, herní prvky a 
mobiliář 

 

Školství a sociální bydlení 

Problémy Potřeby 

• Nevyhovující technický stav budov, 
prostor pro výuku vzdělávání a stravování 

• Nevyhovující a zastaralé materiální 
vybavení vzdělávacích zařízení 

• Nízká angažovanost edukátorů 

• Nízká kvalita vzdělávacích procesů a 
takzvané přidané hodnoty 

• Výstavba, rekonstrukce a modernizace 
budov (IROP) 

• Zajistit moderní a vyhovující vybavení 
vzdělávacích zařízení (IROP) 

• Podpořit další vzdělávání edukátorů 

• Podpořit zavádění aktuálních vzdělávacích 
oblastí a témat, inovativních forem a metod 
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• Nedostatečná kapacita (MŠ, ZUŠ) • Posilování kapacit např. dobudováním, 
dostavbou a modernizací školských zařízení 
(IROP) 

• Nedostatek vzdělávacích a rekvalifikačních 
kurzů v oborech, které region vyžaduje 

• Příprava vzdělávacích a rekvalifikačních 
kurzů vzdělávacími zařízeními, 
mikroregiony, popř. MAS 

• Absence znalostních kapacit (školní 
psychologové, asistenti pedagogů, …) 

• Nevyhovující hygienické zázemí 

škol a souvisejících zařízení  

• Nedostatečné technické zázemí 

a vybavení školních družin 

• Nedostatečné vybavení herními 

prvky a mobiliářem v případě MŠ 

• Prohloubení spolupráce napříč vzdělávací 
soustavou 

• Podpora služeb pro školy 

• Pracovní příležitosti ve školství (asistenti 
pedagogů, pedagogičtí pracovníci, školní 
psycholog, …) 

• Podpora provozních nákladů škol 

• Zajistit vyhovující hygienické zázemí ve 

školách a souvisejících zařízení 

• Zajistit moderní technické zázemí a 

dostatečné vybavení školních družin 

• Vybavit herními prvky a mobiliářem areály 

MŠ 

• Přibývající věkový průměr obyvatelstva a s 
tím spojená nedostatečná kapacita 
sociálních zařízení 

• Navýšit kapacity v sociálních zařízeních 
(výstavba nových a modernizace stávajících 
zařízení) (IROP) 

• Nevyhovující a zastaralé vybavení 
v sociálních zařízeních 

• Zajistit moderní a vyhovující vybavení v 
sociálních zařízeních (např. nákup 
kompenzačních pomůcek) (IROP) 

• Nevyhovující bezbariérové přístupy • Zajistit bezbariérovost (IROP) 

•  Nedostatečná kapacita sociálního bydlení 
 

• Výstavba, rekonstrukce a modernizace 
sociálního bydlení (IROP) 
 

 

Kulturní dědictví, kulturní, sportovní, volnočasové a spolkové činnosti a zázemí pro 

obyvatele i návštěvníky, včetně doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Problémy Potřeby 

• Chátrající kulturní památky movité i 
nemovité (méně významných) 

• Zajištění a podpora oprav kulturních 
památek  

• Nedostatečná a zastarávající 
infrastruktura a vybavení pro spolky 

• Zajištění dostatečné a vyhovující technické 
infrastruktury a nákup modernějšího 
vybavení pro spolkovou činnost 
 

• Nedostatečné kulturní a sportovní vyžití (v 
některých obcích), nedostatečná 
prezentace aktivit spolků  

• Podpora a koordinace propagace kulturních 
a sportovních aktivit 

• Nedostatek kvalitních sportovišť pro 
veřejnost, možnost kvalitního koupání, 
zázemí pro sportovní aktivity venku i 
uvnitř, v létě i v zimě 

• Výstavba nových, obnova a údržba 
stávajících sportovišť  
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• Zastaralá technická infrastruktura a 
nedostatečné vybavení jednotek SDH a 
zásahových jednotek (zázemí, zbrojnice) 
 

• Zajištění dostatečné a vyhovující 
technické infrastruktury a nákup 
modernějšího vybavení pro jednotky 
SDH a zásahové jednotky 
 

• Nedostatečná propagace cestovního 
ruchu 

• Podpora propagace cestovního ruchu 
např. kvalitními propagačními materiály, 
zavádění nových propagačních kanálů  

• Památky, památkové objekty a 
zajímavosti z pohledu návštěvníka 
jsou nezajímavé 

• Nevyhovující technická infrastruktura 

a zastaralé vybavení muzeí a expozic 

v regionu 

• Nedostatečné technické zázemí a 
vybavení obecních knihoven 

• Revitalizace chátrajících nemovitých a 
movitých památek, péče o ně 

• Zvýšení marketingových aktivit 

• Zajištění dostatečné technické 

infrastruktury a moderního 

vybavení pro muzea a expozice 

v regionu 

• Zajištění technického zázemí a 

moderního vybavení obecních 

knihoven 
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4.1 Definování mise a dlouhodobé vize rozvoje území 

Příprava strategické části Strategie MAS Via rustica vychází z: 

 

− analytických údajů zájmového území  

− z veřejných jednání 

− pracovních schůzek  

− dotazníkových šetření 

− sběru projektových záměrů  

 

V rámci tvorby SCLLD se účastnily osoby, které zastupovaly subjekty soukromého, neziskového a 

veřejného sektoru působící na území MAS.  

Dlouhodobá vize je zaměřena na řešení problémů z oblasti dopravní a technické infrastruktury pro 

zkvalitnění podmínek života obyvatel ve venkovském regionu. Rovněž chceme podporovat tvorbu a 

údržbu veřejných prostranství, vč. zeleně, vodních a herních prvků, to vše přispěje k zlepšování kvality 

životního prostřední v lidských sídlech. Dalším elementem dlouhodobé vize je modernizace v lesnictví, 

lesní techniky a investice do lesů, která by měla vést k soběstačnosti a k trvale udržitelnému rozvoji 

venkova. V oblasti vzdělávání je to především nová výstavba, rozšiřování a modernizace stávajících 

objektů, vybavení a kapacit školního a předškolního vzdělávání. Oblast sociálního bydlení je zaměřena 

na rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 

bydlení v obcích a městech. Dalším tématem je podpora vzniku a rozvoje zejm. malých a mikro podniků 

(zemědělských i nezemědělských, vč. obecních prodejen) a jejich inovace, zaváděním úsporných 

technologií bude podněcován rozvoj firem v regionu. Neméně důležitým tématem je podpora kvalitní 

nabídky na nejrůznější kulturní, sportovní, vzdělávací a další společenské, spolkové, zájmové a 

volnočasové akce a aktivity, včetně budování, obnovy a modernizace jejich zázemí (objektů, vybavení). 

Součástí je hledání vhodných marketingových kanálů a propagace, podpory agroturistiky a cestovního 

ruchu, včetně různých typů turistických stezek a jejich zázemí. Pro zvýšení atraktivity regionu pro 

návštěvníky a posílení vazby místních obyvatel k místu, kde žijí, je nezbytné zajistit péči o kulturní 

památky a dochované historické dědictví, modernizovat lokální a regionální muzea a expozice.  

 

Místní akční skupina Via rustica tímto dokumentem vymezuje problémy a potřeby, rozvojové cíle a 

priority tohoto území. S vědomím odpovědnosti za svěřené přírodní a kulturní dědictví chceme v naší 

části Vysočiny vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj na principech občanské společnosti zapojující 

všechny skupiny obyvatel. 
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4.2 Strategické a specifické cíle 

Cílem přípravy strategie MAS je, aby navrhované aktivity a opatření pomohly místním podnikatelským, 

neziskovým i veřejným subjektům postupně dosáhnout jisté nezávislosti na státních či evropských 

dotačních titulech. 

Strategie MAS Via rustica je výčtem všech opatření a priorit, které byly definovány při přípravě tohoto 

dokumentu, zároveň zahrnuje zásadní a důležité prvky rozvoje území korespondující s cíli a strukturou 

PRV a IROP.  

Na základě komunitního projednání stavu, problémů a potřeb na území MAS byly stanoveny následující 

strategické cíle regionu: 

1. Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v obcích 

2. Rozvoj a modernizace v lesnictví 

3. Rozvoj a modernizace ve školství a v sociálním bydlení 

4. Rozvoj a modernizace v podnikání 

5. Rozvoj kulturního dědictví, volnočasových a sportovních činností a cestovního ruchu 

6. Rozvoj spolupráce 

 

Tyto cíle korespondují s cíli Nařízení PRV a IROP, konkrétně: 

- Nařízení PRV, článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura 

- Nařízení PRV, článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

- Nařízení PRV, článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

- Nařízení PRV, článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

- Nařízení PRV, článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

- Nařízení PRV, článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

- IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

- IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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  PRIORITA Strategický cíl Specifický cíl Opatření a aktivita 

1 

Dopravní a 
technická 
infrastruktura 
v obcích 

Zkvalitnění 
dopravní a 
technické 
infrastruktury v 
obcích 

1.1 Podpora 
dopravní 
infrastruktury 

1.1.1 Dopravní infrastruktura:  
Cílem je podpořit výstavbu a rekonstrukci v oblasti 
dopravy, včetně cyklodopravy a tím zajistit 
kvalitnější dostupnost mezi obcemi, která přispěje k 
rozvoji celého území.   
1.1.2 Cyklotrasy:  
Cílem je rekonstrukce stávajících a výstavba nových 
cyklotras, eventuálně cyklostezek, zvýšení 
bezpečnosti cyklistů oddělením páteřních cyklotras 
od silniční dopravy, zajištění bezbariérovosti na 
trase, zvýšení aktivity území pro návštěvníky, 
zefektivnění propagace území. Vytvoření zázemí pro 
odpočinek a rekonstrukce, resp. nákup 
doprovodného mobiliáře.  

1.2 Podpora 
technické 
infrastruktury 

1.2.1 Technická infrastruktura:  
Zmodernizovat technické zázemí občanské 
vybavenosti vedoucí ke zlepšení života v obcích.  
1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí:  
Cílem je rovněž podpořit údržbu veřejných 
prostranství vč. zeleně, výsadby nových stromů, 
budování vodních prvků, to vše přispěje ke 
zlepšování kvality životního prostřední v lidských 
sídlech.  

2 Lesnictví 
Rozvoj a 
modernizace v 
lesnictví 

2.1 Podpora 
rozvoje v 
lesnictví 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví:  
Cílem je podpořit produktivní i neproduktivní 
investice v lesích. Zvýšit tak konkurenceschopnost a 
ekonomickou soběstačnost subjektů hospodařících 
v lesích pomocí podpory projektů, jež budou měnit 
přístup k hospodaření v krajině směrem k trvale 
udržitelnému rozvoji.  

3 
Školství a 
sociální 
bydlení 

Rozvoj a 
modernizace 
ve školství a v 
sociálním 
bydlení 

3.1 Podpora 
školství 

3.1.1 Školství:  
Cílem je vytvořit kvalitnější zázemí pro předškolní, a 
základní vzdělávání se záměrem generovat příznivé 
podmínky pro moderní vzdělávací proces (inkluzivní 
vzdělávání, intuitivní a prožitkové vzdělávání, 
podpora funkční gramotnosti a rozvoj klíčových 
kompetencí, EVVO, rozvoj regionální identity, 
apod.)  

3.2 Podpora 
sociálního 
bydlení 

3.2.1 Sociální bydlení:  
Předmětem opatření je podpora budování cenově 
dostupného bydlení zejména pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, s cílem omezit odliv obyvatel z 
území MAS.   

4 

Podnikání a 
inovace, 
zavádění 
úsporných 
technologií 

Rozvoj a 
modernizace v 
podnikání 

4.1 Podpora 
podnikání a 
inovací 

4.1.1 Podnikání a inovace 
Cílem je podpořit činnost stávajících i nových 

zemědělských a nezemědělských podnikatelů a 

živnostníků, podněcovat vznik a rozvoj 

podnikatelských nemovitostí včetně související 

infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního 

prostředí v regionu. Podporovat nákup 

technologického vybavení s cílem urychlit rozvoj 
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malých a mikro podniků a rozvoj a diverzifikaci 

zemědělských podniků. Pomocí investic do 

potřebných technologií je podněcován rozvoj 

zemědělských a nezemědělských firem na území 

MAS. Podpořit stabilizaci a konkurenceschopnost 

drobných venkovských prodejen v malých obcích 

jako specifické součásti služeb a života na venkově.   

5 

Kulturní 
dědictví, 
volnočasové a 
sportovní 
činnosti, 
včetně 
cestovního 
ruchu 

Rozvoj 
kulturního 
dědictví, 
volnočasových 
a sportovních 
činností a 
cestovního 
ruchu 

5.1 Podpora 
kulturního 
dědictví 

5.1.1 Kulturní památky, muzea a expozice:  
Cílem je podpořit historické dědictví na území MAS, 
které nepředstavuje pouze významné kulturní 
památky většího rozsahu, typu zámků či kostelů, ale 
též drobné objekty a památky jako boží muka, 
kapličky, sochy, prvky lidové architektury apod., 
které jsou právě pro venkovská sídla a jejich okolí 
typické a úzce spjaté s dějinami jednotlivých obcí a 
měst. Pro svůj menší význam a nevelkou atraktivitu 
z hlediska cestovního ruchu jsou bohužel většinou 
opomíjeny, chátrají, a dokonce nenávratně zanikají. 
Nesmíme dále opomenout obnovu a modernizaci 
muzeí a expozic v regionu, vč. zázemí a vybavení.  

5.2 Podpora 
volnočasových a 
sportovních 
aktivit 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti: 
Cílem pro spokojený život v obcích a městech je 
dostatečná a kvalitní nabídka nejrůznějších 
kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších 
společenských, zájmových a volnočasových akcí a 
aktivit. Nedílnou součástí života na venkově je 
zároveň udržování tradic a povědomí o historii 
města, obce i celého regionu, které spolu s péčí o 
historické dědictví přispívá k posilování 
sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí. Cílem je 
podpořit technickou infrastrukturu vč. zázemí a 
vybavení pro spolkovou a volnočasovou činnost a 
pro jednotky SDH.  

5.3 Podpora 
cestovního ruchu 

5.3.1 Cestovní ruch:  
Cílem je podpořit vybudování základní a doplňkové 
turistické infrastruktury (např. lyžařské a pěší 
stezky, naučné stezky – značení, informační tabule, 
interaktivní prvky apod.) a tím docílit zlepšení 
cestovního ruchu. To vše může mít příznivý dopad 
na zvýšení návštěvnosti na území.  

6 Spolupráce  
Rozvoj 
spolupráce 

6.1 Podpora 
spolupráce 

6.1.1 Projekty spolupráce:                                                
Cílem je podpořit předávání znalostí, zkušeností a 
praktických rad ve spolupráci s ostatními MAS. 
Zajistit tak rozvoj komunitního života a širší 
propagaci regionu.  
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PRIORITA 1: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OBCÍCH 

Strategický cíl 1: Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v obcích 

Specifický cíl 1.2: Podpora technické infrastruktury 

Opatření a aktivita: 

Zmodernizovat technické zázemí občanské vybavenosti vedoucí ke zlepšení života v obcích.  

 

1.2.1 Technická infrastruktura 

Jako příklad uvádíme následující aktivity: 

− Rekonstrukce obecních úřadů, kulturních domů, sokoloven a hasičských zbrojnic, vč. jejich 

zázemí a vybavení 

− Výstavba a rekonstrukce vodovodů 

− Výstavba a rekonstrukce kanalizací 

− Výstavba a rekonstrukce ČOV 

− Výstavba a rekonstrukce chodníků 

− Obnova a výstavba záchytných parkovacích míst a odstavných ploch 

− Osvětlení přechodů pro chodce, dynamické zpomalovací systémy, dětská dopravní hřiště 

− Zajištění bezbariérovosti v obcích 

− Modernizace místních rozhlasů 

− Modernizace veřejných osvětlení 

− Rekonstrukce stávajících čekáren 

− Zajištění připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof pro zásahové jednotky 

 

Opatření a aktivita:  

Cílem je podpořit budování, obnovu a údržbu veřejných prostranství, vč. zeleně a vodních prvků, 

výsadby nových stromů, to vše přispěje ke zlepšování kvality životního prostřední v lidských sídlech. 

 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 

Jako příklad uvádíme následující aktivity: 

− Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

− Zajištění výsadby stromů, keřů a květin (na veřejných místech) 

− Výsadba zeleně podél silnic 

− Nákup modernější techniky na údržbu veřejných prostranství (zahradní traktůrky, 

křovinořezy, sekačky, štěpkovače, frézy apod.)  

− Nákup laviček, odpadkových košů, včetně košů na psí exkrementy  

− Nákup odpadkových košů a kontejnerů na tříděný odpad 

− Oprava pomníků, hřbitovních zdí, nové oplocení, obnova nátěrů 

− Doplnění veřejných prostranství o vodní prvky  
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PRIORITA 5: KULTURNÍ DĚDICTVÍ, VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ 

CESTOVNÍHO RUCHU 

Strategický cíl 5: Rozvoj kulturního dědictví, volnočasových a sportovních 

činností a cestovního ruchu 

Specifický cíl 5.1: Podpora kulturního dědictví 

Opatření a aktivita: 

Cílem je podpořit historické a kulturní dědictví na území MAS, které nepředstavují pouze významné 

kulturní památky většího rozsahu, typu zámků či kostelů, ale též drobné objekty a památky jako boží 

muka, kapličky, sochy, prvky lidové architektury apod., které jsou právě pro venkovská sídla a jejich 

okolí typické a úzce spjaté s dějinami jednotlivých obcí a měst. Pro svůj menší význam a nevelkou 

atraktivitu z hlediska cestovního ruchu jsou bohužel většinou opomíjeny, chátrají a dokonce 

nenávratně zanikají.      

 

5.1.1 Kulturní památky, muzea a expozice 

Jako příklad uvádíme následující aktivity: 

− Opravy a restaurování kulturních památek (movitých a nemovitých) 

− Opravy drobných sakrálních staveb 

− Obnova zámeckých parků a zahrad 

− Podpora bezbariérového přístupu 

− Podpora inovačních prvků (např. vstupní turnikety) 

− Propagace památkových objektů a kulturních památek na území     

− Obnova a modernizace muzeí a expozic, vč. jejich zázemí a vybavení   

                                                                              

Specifický cíl 5.2: Podpora volnočasových a sportovních aktivit 

Opatření a aktivita:  

Cílem pro spokojený život v obcích a městech je dostatečná a kvalitní nabídka nejrůznějších kulturních, 

sportovních, vzdělávacích a dalších společenských, zájmových a volnočasových akcí a aktivit. Nedílnou 

součástí života na venkově je zároveň udržování tradic a povědomí o historii města, obce i celého 

regionu, které spolu s péčí o historické dědictví přispívá k posilování sounáležitosti obyvatel s místem, 

kde žijí. 

 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 

Jako příklad uvádíme následující aktivity: 

− Pořádání koncertů, festivalů, výstav, vystoupení místních hudebních, folklórních a 

divadelních souborů, sportovních soutěží a přehlídek apod. 

− Pořádání tradičních venkovských folklórních akcí typu masopust, stavění máje, atd. 

− Pořádání kurzů, seminářů, školení, praktických dílen, výstav, přednášek a podobných 

vzdělávacích aktivit k udržení tradic, tradičních řemesel, atd. 

− Zavedení nových kroužků pro děti s regionální tématikou (včelařství, rybářství, řemesla 

myslivost, historie, ŽP apod.) 
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− Marketingové aktivity, např. vydávání publikací s regionální tématikou, koordinace 

volnočasových, spolkových a sportovních aktivit 

− Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

− Podpora a rozvoj sportovních aktivit, zavádění nových sportů 

− Výstavba, stavební úpravy a modernizace objektů a zařízení pro volnočasové, spolkové a 

sportovní aktivity, včetně nákupu vybavení a technologií (dětská hřiště, sportoviště, 

tábořiště, spolkové klubovny, kulturní zařízení, kina, divadla, knihovny, komunitní centra, 

vybavení pro SDH atd.) 

− Nákup materiálního vybavení s regionální tématikou (včelařství, rybářství, řemesla 

myslivost, historie, ŽP apod.) 

 

Specifický cíl 5.3: Podpora cestovního ruchu 

Opatření a aktivita: 

Cílem je podpořit vybudování základní a doplňkovou turistickou infrastrukturu a tím docílit zlepšení 

cestovního ruchu. To vše může mít příznivý dopad na zvýšení návštěvnosti na území. 

 

5.3.1 Cestovní ruch 

Jako příklad uvádíme následující aktivity:    

− Podpora zkvalitnění a koordinace propagace regionu 

− Vytvořit atraktivnější informační letáky a informační tabule 

− Podpora a modernizace naučné stezky (např. etika v praxi …)  

− Podpora a údržba stávajících cyklotras, stezek pro pěší, hipostezek a jiných tematických 

stezek (značení, tabule, interaktivní prvky, mobiliář aj.) 

− Výstavba nových cyklotras, stezek pro pěší, hipostezek, lyžařských a jiných tematických 

stezek 

− Výstavba rozhleden, vyhlídkových a odpočinkových míst  

− Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení 

− Podpora stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení 

− Podpora agroturistiky 
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4.5 Akční plán obsahující popis programových rámců 

OP Opatření / Fiche Specifický cíl CLLD Podpora 

IROP 

Školství 3.1 Podpora školství 
PO 4 - SC 2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

Sociální bydlení 
3.2 Podpora sociálního 
bydlení 

PO 4 - SC 2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi  

PRV 

Fiche č.1 Investice do 
lesních cest 

2.1 Podpora rozvoje  
v lesnictví 

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura                                    
 

Fiche č.2 Lesní technika 
2.1 Podpora rozvoje  
v lesnictví 

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro 
lesní hospodářství 

Fiche č.3 Nezemědělské 
podnikání 

4.1 Podpora podnikání a 
inovací 

PRV 6.4.1 Investice do nezemědělských 
činností 

Fiche č.4 Projekty 
spolupráce 

6.1 Podpora spolupráce 

PRV 19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce MAS 
Celá alokace z Fiche č. 4 byla na 
základě výsledků střednědobého 
hodnocení přesunuta do alokace 
operace 19.2.1. 

Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

4.1 Podpora podnikání a 
inovací 

PRV 19.2.1, čl. 17, odstavec 1., 
písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj 
vesnic 

4.1 Podpora podnikání a 
inovací 
1.2 Podpora technické 
infrastruktury 
3.1 Podpora školství 
5.1 Podpora kulturního 
dědictví 
5.2 Podpora 
volnočasových a 
sportovních aktivit 
5.3 Podpora cestovního 
ruchu 

PRV 19.2.1, čl. 20 Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech  
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Programové rámce MAS Via rustica – PRV (Fiche č.1 – Fiche č.6) 

Přehled Fichí 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Lesnická infrastruktura 

Fiche č. 2 Lesní technika Článek 26 
Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

 Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  
Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Fiche č. 4 Projekty spolupráce Článek 44  
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
Celá alokace z Fiche č. 4 byla na základě výsledků 
střednědobého hodnocení přesunuta do alokace operace 
19.2.1. 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
Investice do zemědělských podniků 

Fiche č. 6  
Obnova a rozvoj vesnic 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech  

 

Popis a zdůvodnění změn SCLLD v souvislosti s přechodným obdobím 

MAS Via rustica z.s. byla v souvislosti s přechodným obdobím navýšena alokace o cca 10 mil. Kč. Na 

základě podnětů z území se MAS rozhodla rozšířit Fichi č. 6 o další témata čl. 20. Dle zkušeností 

získaných při hodnocení projektů v rámci dosavadních výzev pak MAS přidala do Fichí č. 2, 3, 5 a 6 další 

preferenční kritéria. V souvislosti s navýšením alokace a předpokladem vyhlášení výzev v přechodném 

období byly také upraveny indikátory jednotlivých Fichí. Fichi č. 1 MAS již v přechodném období nemá 

v úmyslu vyhlásit, proto u této Fiche kritéria přidávána nebyla a indikátory vyjadřují skutečně dosažené 

hodnoty k datu zpracování tohoto dodatku. V souladu s navýšením alokace byl také upraven finanční 

plán pro jednotlivé Fiche (viz dále). Změny byly projednány valnou hromadou při online jednání dne 

29. 11. 2021 a následně schváleny korespondenčním hlasováním v termínu 30. 11. až 1. 12. 2021.  

Popis změn v jednotlivých Fichích 

• Změna názvu a rozšíření témat Fiche č. 6 

Po střednědobém hodnocení MAS přidala do akčního plánu Fichi č. 6 zaměřenou pouze na podporu 
obecních prodejen. V souvislosti s navýšením alokace pro přechodné období a na základě komunikace 
se starosty obcí z území rozšiřuje MAS Fichi č. 6 o další témata článku 20. Fiche je vzhledem 
k původnímu zaměření na obecní prodejny přiřazena k strategickému cíli 4. Rozvoj a modernizace 
v podnikání, specifickému cíli 4.1 Podpora podnikání a inovací. Po přidání dalších témat Fiche přispívá 
k plnění dalších cílů SCLLD (1.2 Podpora technické infrastruktury, 3.1 Podpora školství 
5.1 Podpora kulturního dědictví, 5.2 Podpora volnočasových a sportovních aktivit, 5.3 Podpora 
cestovního ruchu. Všechna témata byla řešena již v původní verzi SCLLD, v rámci dodatku č. 2 byly 
provedeny pouze dílčí úpravy a doplnění (viz přehled změn v úvodu tohoto dokumentu). 

• Změny hodnot indikátorů ve Fichích č. 1, 2, 3, 5 a 6 

Změny hodnot indikátorů vycházejí z předpokládaného zájmu žadatelů a souvisejícího rozdělení 

alokace na jednotlivé Fiche v přechodném období. U Fiche č. 1, kterou již MAS vyhlašovat nebude, 

indikátory vyjadřují konečnou hodnotu dosaženou v rámci této Fiche. 
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• Přidání nových principů preferenčních kritérií u Fichí č. 2, 3, 5 a 6 

Na základě zkušeností získaných při hodnocení projektů v rámci dosavadních výzev byly u Fichí č. 2, 3, 

5 a 6, které MAS plánuje vyhlásit v přechodném období, přidány dva nové principy preferenčních 

kritérií. Cílem je motivovat a upřednostnit dosud nepodpořené žadatele a s ohledem na disponibilní 

alokaci usměrnit výši požadované dotace tak, aby mohlo být podpořeno více projektů. 

Popis změn finančního plánu 

Změny finančního plánu jsou řešeny v souvislosti s navýšením alokace MAS pro přechodné období, za 

současného využití zůstatku alokace z poslední výzvy MAS vyhlášené v roce 2021. Na základě poptávky 

z území je značná část prostředků pro přechodné období alokována do Fiche č. 6, která je v rámci 

tohoto dodatku upravena a rozšířena o další témata čl. 20. 

Identifikace Fiche 

Změna výše způsobilých výdajů u dále uvedených Fichí bude provedena při úpravě formuláře Fichí pro 

danou výzvu MAS. 

Název Fiche Fiche č. 1 Investice do lesních cest 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Lesnická infrastruktura 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají 
infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Podpora rozvoje v lesnictví 

 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, 
které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické 
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 
hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
lesních cest bude podporována i obnova či 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. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Obnova či modernizace stávajících lesních cest – 
upřednostněny budou projekty řešící obnovu či 
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modernizaci stávajících lesních cest před projekty 
řešícími výstavbu nových lesních cest. 

3. Délka lesních cest – upřednostněny budou projekty 
řešící delší úsek lesní cesty. 

4. Opatření pro zlepšení odtokových poměrů a 
protierozní opatření na lesních cestách – 
upřednostněny budou projekty řešící uvedená 
opatření. 

5. Vybavenost lesních cest přispívající k ochraně lesa 
(nájezdy do lesních porostů, obratiště apod.) – 
upřednostněny budou projekty řešící uvedená 
opatření. 

6. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupu  

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 6 

 

Indikátory výsledku  

- číslo 9 43 02 

- název Celková délka lesních cest 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 4,653 

 

Název Fiche Fiche č. 2 Lesní technika 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 
Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických 
technologií a do strojů a technologií vedoucích k 
efektivnímu zpracování dřeva.  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Podpora rozvoje v lesnictví 
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Oblasti podpory Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií 
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako 
např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu 
lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování 
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost.  
 
Podpora se může týkat též výstavby či modernizace 
dřevozpracujících provozoven včetně technologického 
vybavení. Investice související s používáním dřeva jako 
suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny 
pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za 
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické 
zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba 
řeziva a jeho základní opracování).  
 
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty 
lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému 
zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného 
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 
platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na 
dřevozpracující provozovny. 

 

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. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více 
nových pracovních míst. 

3. Komplexnost projektu – upřednostněny budou 
projekty realizující investice zahrnující více aktivit v 
rámci hospodaření v lesích a zpracování dřeva.  

4. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

5. Vyvážená podpora území (omezení opakované 
podpory stejných žadatelů) – upřednostněny 
budou projekty žadatelů nepodpořených v 
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dosavadních výzvách MAS v rámci realizace SCLLD 
2014-2020 a žadatelů, kteří v aktuální výzvě 
podávají pouze jednu žádost o dotaci. 

6. Finanční náročnost projektu – upřednostněny 
budou méně nákladné projekty (projekty s nižší 
částkou požadované dotace). 

 

Indikátory výstupu 

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 8 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 2,5 

 

Název Fiche Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  
Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na 
založení a rozvoj nezemědělských činností. 

- vazba na cíle SCLLD Hlavní cíl: 4.1. Podpora podnikání a inovací 

 

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE):  
 

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby 
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva),  
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• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská 
činnost),  

• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 
47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách),  

• I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

• J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61),  

• M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou 
oddílu 70),  

• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a 
ostatní rezervační služby),  

• N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou 
krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

• N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

• N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav),  

• N 82.92 (Balicí činnosti),  

• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu 
a převážně pro domácnost) a  

• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
 

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny 
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, případně v kombinaci s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I 
Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování 
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. 
 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a 
I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací 
kapacitu. 

 

Definice příjemce dotace Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 
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2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Podpora menších podniků – upřednostněny budou 
projekty realizované podnikatelským subjektem 
spadajícím do kategorie mikropodnik a malý podnik.  

4. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

5. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

6. Vyvážená podpora území (omezení opakované 
podpory stejných žadatelů) – upřednostněny budou 
projekty žadatelů nepodpořených v dosavadních 
výzvách MAS v rámci realizace SCLLD 2014-2020 a 
žadatelů, kteří v aktuální výzvě podávají pouze jednu 
žádost o dotaci. 

7. Finanční náročnost projektu – upřednostněny budou 
méně nákladné projekty (projekty s nižší částkou 
požadované dotace). 

 

Indikátory výstupu 

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 8 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 5  

 

Název Fiche Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1.,  
písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a 
udržitelnosti zemědělského podniku. 
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- vazba na cíle SCLLD 4. Rozvoj a modernizace v podnikání 
4.1 Podpora podnikání a inovací 

 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD 
a jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v 
živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií)  
 

1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Podpora menších podniků – upřednostněny budou 
projekty realizované podnikatelským subjektem 
spadajícím do kategorie mikropodnik a malý podnik. 

4. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

5. Způsob hospodaření/opatření/technologie vedoucí 
ke snížení negativních dopadů zemědělské výroby 
na životní prostředí – upřednostněny budou 
projekty uplatňující/využívající takové způsoby 
hospodaření, opatření či technologie, které vedou ke 
snižování dopadů zemědělství na životní prostředí. 

6. Kratší doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

7. Vyvážená podpora území (omezení opakované 
podpory stejných žadatelů) – upřednostněny budou 
projekty žadatelů nepodpořených v dosavadních 
výzvách MAS v rámci realizace SCLLD 2014-2020 a 
žadatelů, kteří v aktuální výzvě podávají pouze jednu 
žádost o dotaci. 

8. Finanční náročnost projektu – upřednostněny budou 
méně nákladné projekty (projekty s nižší částkou 
požadované dotace). 

 

Indikátory výstupu 

- Číslo 9 37 01 



28 
 

- Název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 6 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 4 

 

Název Fiche Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a 
obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 

- vazba na cíle SCLLD 4. Rozvoj a modernizace v podnikání 
4.1 Podpora podnikání a inovací 
1.2 Podpora technické infrastruktury 
3.1 Podpora školství 
5.1 Podpora kulturního dědictví 
5.2 Podpora volnočasových a sportovních aktivit 
5.3 Podpora cestovního ruchu 

 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD 
a jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

Podpora je zaměřena na tyto oblasti: 

a) Veřejná prostranství v obcích 
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství 
specifikovaná níže, a to včetně herních prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel 
rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná 
prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské 
vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. 

b) Mateřské a základní školy 
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Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních 
škol nenavyšující kapacitu zařízení. 

c) Hasičské zbrojnice 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení 
hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 

d) Obchody pro obce 
Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se 
smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky). 

e) Vybrané kulturní památky 
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého 
kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním 
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky 
uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro 
kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové 
a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní 
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně 
obecních knihoven. 

g) Stezky 
V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v 
oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, 
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území 
lesa. 

h) Muzea a expozice pro obce 
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu 
výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní 
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou 
kulturu. 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování 
drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat 
za drobnou infrastrukturu).   

Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve 
venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-
li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

 

Definice příjemce dotace Pro oblast podpory a), c):  
obec nebo svazek obcí 
Pro oblast podpory b):  
obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby 
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském 
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační 
složkou státu. 
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Pro oblast podpory d), g), h): 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí. 
Pro oblast podpory e), f): 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, 
nadační fond, registrované církve a náboženské 
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií)  
 

1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

4. Poskytování dalších služeb pro obyvatele a 
návštěvníky obce – upřednostněny budou projekty 
řešící zajištění dalších služeb nabízených prodejnou. 

5. Kratší doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

6. Vyvážená podpora území (omezení opakované 
podpory stejných žadatelů) – upřednostněny budou 
projekty žadatelů nepodpořených v dosavadních 
výzvách MAS v rámci realizace SCLLD 2014-2020 a 
žadatelů, kteří v aktuální výzvě podávají pouze jednu 
žádost o dotaci. 

7. Finanční náročnost projektu – upřednostněny budou 
méně nákladné projekty (projekty s nižší částkou 
požadované dotace). 

 

Indikátory výstupů 

- číslo 9 27 02 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 10 

 

Indikátory výsledků 
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- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 0 

 

 

 

 



4.6 Grafické znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 
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Legenda: 

√ přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 
  žádná integrační vazba  

b  slabá integrační vazba – synergie  

c silná integrační vazba – podmíněnost (věcná, časová, prostorová) 

 
Popis integračních vazeb 

Školství 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Doprava dětí do školy a ze školy, jejich bezpečnost (zpomalovací a bezpečnostní prvky na 
komunikacích…) 

1.1.2 Cyklotrasy 
Doprava dětí do školy a ze školy, možnost školních výletů a tělovýchovných aktivit, využití 
při dopravní výchově 

1.2.1 Technická infrastruktura 

Napojenost školních objektů na obecní infrastrukturu, doprava dětí do školy a ze školy, 
jejich bezpečnost (chodníky, parkovací plochy, autobusové zastávky, bezbariérové 
přístupy, osvětlení …), dopravní výchova (dětská dopravní hřiště) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí Technický stav školních objektů a prostranství ovlivňuje celkový vzhled obce. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů, exkurzí … 

3.1.1 Školství přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace 
Spolupráce zemědělských a nezemědělských firem a škol – možnost exkurzí, výukových 
programů, přednášek, odborné praxe, dodávání zboží a poskytování služeb školám … 

5.1.1 Kulturní památky 
Využití při výuce (seznamování s místní historií, podpora regionální identity), školní 
výlety, exkurze, výukové programy 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 

Zájmové kroužky ve školách, spolupráce škol a zájmových spolků (společné kulturní, 
sportovní, vzdělávací aj. akce a aktivity), využití školních objektů a prostranství pro 
volnočasové aktivity veřejnosti 

5.3.1 Cestovní ruch 
Využití lokálních a regionálních turistických cílů a infrastruktury pro školní výlety a 
exkurze 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Sociální bydlení 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Bezpečnost obyvatel v příslušné lokalitě, zajištění podmínek pro dopravní dostupnost a 
obslužnost příslušných lokalit 

1.1.2 Cyklotrasy   

1.2.1 Technická infrastruktura 
Využití obecních objektů pro účely sociálního bydlení, napojenost objektů pro sociální 
bydlení na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …) 



34 
 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Stavební obnova objektů v souvislosti s budováním sociálního bydlení ovlivňuje celkový 
vzhled obce. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví   

3.1.1 Školství   

3.2.1 Sociální bydlení přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

4.1.1 Podnikání a inovace 
Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství, dostupnost 
prodejen se základními potravinami a potřebami 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti   

5.3.1 Cestovní ruch   

6.1.1 Projekty spolupráce   

Fiche č. 1 Investice 
do lesních cest 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Návaznost lesních cest na místní komunikace 

1.1.2 Cyklotrasy Návaznost lesních cest na síť cyklotras, využití lesních cest pro rekreační cyklodopravu 

1.2.1 Technická infrastruktura 
V případě řešení odtokových poměrů a protierozních opatření na lesních cestách 
snižování rizik poškození ostatní technické infrastruktury 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.1.1 Školství Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Využití lesních cest pro volnočasové a sportovní aktivity (turistika, běh, cyklistika …) 

5.3.1 Cestovní ruch 
Využití lesních cest pro rekreační aktivity (turistika, cyklistika, houbaření …) a poznávání 
regionu 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty 

Fiche č. 2 Lesní 
technika 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Údržba lesních cest (vč. protierozních opatření) - snížení dopadů eroze na místní 
komunikace, péče o lesy - snížení rizika pádů větví/stromů na místní komunikace 

1.1.2 Cyklotrasy 

Údržba lesních cest (vč. protierozních opatření) - snížení dopadů eroze na místní 
komunikace využívané jako cyklotrasy, péče o lesy – snížení rizika pádů větví/stromů na 
místní komunikace využívané jako cyklotrasy, používání kvalitnější techniky pro svoz a 
těžbu dřeva - snížení negativních dopadů na stav lesních cest využívaných jako cyklotras 
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1.2.1 Technická infrastruktura   

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.1.1 Školství 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Péče o lesy – zlepšení průchodnosti lesa, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa 

5.3.1 Cestovní ruch Péče o lesy – zlepšení průchodnosti lesa, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 3 
Nezemědělské 

podnikání 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Dopravní dostupnost podnikatelských objektů  

1.1.2 Cyklotrasy 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem, volnočasovými a sportovními 
aktivitami 

1.2.1 Technická infrastruktura 
Napojenost podnikatelských objektů na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …), 
dostupnost podnikatelských objektů (chodníky, parkoviště, osvětlení …) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Technický stav podnikatelských objektů ovlivňuje celkový vzhled obce, atraktivní vzhled 
obcí pozitivně ovlivňuje cestovní ruch – dopad na rozvoj podnikání v obci. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví Rozvoj dřevozpracujících firem 

3.1.1 Školství Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 

3.2.1 Sociální bydlení  Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.1.1 Kulturní památky 
Existence a atraktivita památek v obci ovlivňuje cestovní ruch – dopad na podnikání v 
obci. Obnova památek a péče o ně = pracovní příležitost pro místní podnikatele. 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 

Obnova objektů pro volnočasové, spolkové a sportovní činnosti a péče o ně = pracovní 
příležitost pro místní podnikatele. Nákup vybavení pro sport a volný čas = příležitost pro 
vznik a rozvoj související podnikatelské činnosti. 

5.3.1 Cestovní ruch 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem (stravování, ubytování, sportovní 
aktivity, regionální produkty …) 

6.1.1 Projekty spolupráce Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 
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Fiche č. 4 
Spolupráce 

(Fiche zrušena) 

1.1.1 Dopravní infrastruktura   

1.1.2 Cyklotrasy Propagace, volnočasové akce pro veřejnost … 

1.2.1 Technická infrastruktura   

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty. 

3.1.1 Školství 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

5.1.1 Kulturní památky Propagace kulturního dědictví (akce, materiály …) 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Spolupráce zájmových spolků napříč regiony (společné akce, příklady dobré praxe …) 

5.3.1 Cestovní ruch Propagace turistických atraktivit (akce, materiály …) 

6.1.1 Projekty spolupráce přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Dopravní dostupnost zemědělských objektů a pozemků 

1.1.2 Cyklotrasy 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem – diverzifikace zemědělských činností, 
agroturistika, prodej zemědělských produktů ze dvora  

1.2.1 Technická infrastruktura 
Napojení zemědělských objektů na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …), 
dostupnost zemědělských objektů (chodníky, parkoviště, osvětlení …) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Technický stav zemědělských objektů ovlivňuje celkový vzhled obce, atraktivní vzhled 
obcí pozitivně ovlivňuje cestovní ruch – dopad na rozvoj podnikání v obci. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví 
Možnost diverzifikace zemědělských činností 
Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

3.1.1 Školství 

Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání zemědělských produktů (potravin) do školních 
jídelen … 

3.2.1 Sociální bydlení Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.1.1 Kulturní památky  

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti  
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5.3.1 Cestovní ruch 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem – diverzifikace zemědělských činností, 
agroturistika, prodej zemědělských produktů ze dvora …  

6.1.1 Projekty spolupráce 
Propagace regionálních zemědělských produktů a služeb (prodej ze dvora, regionální 
prodejny, agroturistika), související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 6 Obnova 
a rozvoj vesnic 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 

Dopravní dostupnost objektů v obcích (obecních prodejen, kulturních památek, muzeí a 
expozic, spolkových objektů atd.), v případě pojízdných prodejen důležitý předpoklad pro 
jejich provoz 

1.1.2 Cyklotrasy 

Příležitost pro turisty k dopravě po regionu, k návštěvě památek, muzeí a expozic 
v blízkosti cyklotras, možná návaznost na další turistické trasy, možnost nákupu 
občerstvení, suvenýrů apod., tržby z prodeje zboží turistům, rozvoj dalších služeb 
poskytovaných v obcích (informační centrum, internet …) 

1.2.1 Technická infrastruktura přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví  

3.1.1 Školství přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.2.1 Sociální bydlení 

Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné, možnost kulturního a společenského vyžití pro cílové 
skupiny, upravená veřejná prostranství v blízkosti objektů pro sociální bydlení 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.1.1 Kulturní památky přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.3.1 Cestovní ruch přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Propagace a prodej regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové 
aktivity 
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Tab. 4 b: Schématické znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

    IROP PRV 

PR Opatření / Fiche Školství Sociální 
bydlení 

Fiche č.1 
Investice 

do lesních 
cest  

  

Fiche č.2 
Lesní 

technika 
Fiche č.3 

Nezemědělské 
podnikání  

Fiche č.4 
Spolupráce 

(Fiche 
zrušena)  

  

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

Fiche č. 6 
Obnova a rozvoj 

vesnic 

IR
O

P
 Školství x 

Sociální bydlení  x 

P
R

V
 

Fiche č.1 Investice do 
lesních cest 

b  x 

Fiche č.2 Lesní 
technika 

b  b x 

Fiche č.3 
Nezemědělské 
podnikání   

b b b b x 

Fiche č.4 Spolupráce 
(Fiche zrušena) 

b  b b c x 

Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

b b b b c  x 

Fiche č. 6 Obnova a 
rozvoj vesnic 

x b   c  b x 

 

x -  shodná opatření PR 
  žádná integrační vazba napříč PR 

b -  slabá integrační vazba – synergie napříč PR 

c - silná integrační vazba – podmíněnost (věcná, časová, prostorová) napříč PR 

Zdroj: MAS 

Popis integračních vazeb 

Školství 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

Fiche č. 2 Lesní technika 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 
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Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 
Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání produktů (potravin) do školních jídelen … 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic Součástí Fiche č. 6 je oblast b) Mateřské a základní školy. 

Sociální bydlení 

Školství  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest   

Fiche č. 2 Lesní technika   

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena)   

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic 

Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné, možnost kulturního a společenského vyžití pro cílové skupiny, 
upravená veřejná prostranství v blízkosti objektů pro sociální bydlení 

Fiche č. 1 Investice 
do lesních cest 

Školství Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

Sociální bydlení  

Fiche č. 2 Lesní technika 
Snížení rizika poškozování lesní techniky v důsledku špatného stavu lesních cest, snížení 
rizika poškozování lesních cest nevyhovující lesní technikou. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání   

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic  

Fiche č. 2 Lesní 
technika 

Školství 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 
 Snížení rizika poškozování lesní techniky v důsledku špatného stavu lesních cest, snížení 
rizika poškozování lesních cest nevyhovující lesní technikou. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Možnost diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic  
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Fiche č. 3 
Nezemědělské 
podnikání 

Školství Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 

Sociální bydlení  Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest   

Fiche č. 2 Lesní technika Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 
Možnost diverzifikace zemědělských činností, využití výrobků a služeb pro zemědělství 
nabízených dalšími podnikatelskými subjekty 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic  Součástí Fiche č. 6 je oblast d) obchody pro obce. 

Fiche č. 4 
Spolupráce (Fiche 
zrušena) 

Školství 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty. 

Fiche č. 2 Lesní technika 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

Školství 
Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání produktů (potravin) do školních jídelen … 

Sociální bydlení Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

Fiche č. 2 Lesní technika Možnost diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 
Možnost diverzifikace zemědělských činností, využití výrobků a služeb pro zemědělství 
nabízených dalšími podnikatelskými subjekty 

Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místních produktů a služeb 

Fiche č. 6 Obnova a 
rozvoj vesnic 

Školství  Součástí Fiche č. 6 je oblast b) Mateřské a základní školy. 

Sociální bydlení 

Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné, možnost kulturního a společenského vyžití pro cílové skupiny, 
upravená veřejná prostranství v blízkosti objektů pro sociální bydlení 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest  

Fiche č. 2 Lesní technika  

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání  Součástí Fiche č. 6 je oblast d) obchody pro obce. 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místní zemědělské produkce 


