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1. Vymezení zájmového území Místní akční skupiny Šipka
1.1.

Popis území

Zájmové území MAS Šipka pokrývá celou oblast mikroregionu Pelhřimov. K tomuto území v rámci
SCLLD MAS Šipka přistoupila ještě obec Svépravice (dále jen území MAS). Konkrétní seznam obcí je
uveden v tabulce č. 1. Pro konkrétní představu o velikosti a poloze území je vytvořena Mapa č. 1,
která kromě katastrálního území zobrazuje i silniční síť zájmového území.

Tabulka 1 - Seznam obcí zájmového území
Bučovice
Nová Buková
Čelistná
Nový Rychnov
Červená Řečice
Olešná
Čížkov
Pavlov
Dobrá Voda
Pelhřimov
Kojčice
Proseč pod Křemešníkem
Krasíkovice
Putimov
Křelovice
Rynárec
Libkova Voda
Střítež pod Křemešníkem
Litohošť
Zdroj: MAS Šipka, 2014, vlastní zpracování

Svépravice
Útěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
Vyskytná
Zachotín
Zajíčkov
Žirov
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Mapa 1 - Zájmové území Místní akční skupiny Šipka

Zdroj: MAS Šipka, 2014, vlastní zpracování

1.2.

Zdůvodnění výběru území

Území Místní akční skupiny Šipka bylo vybráno z toho důvodu, že převážně kopíruje hranice
Mikroregionu Pelhřimov. Obce v zájmovém území MAS se vyznačují svou spádovostí do města
Pelhřimov. Většina obyvatel obcí v území jezdí za prací a za zábavou do Pelhřimova, který dokáže
nabízet daleko větší standardy občanské vybavenosti a rozmanité volnočasové vyžití. Všechny obce
zájmového území MAS Šipka jsou v Kraji Vysočina, byly součástí okresu Pelhřimov a nyní spadají pod
město Pelhřimov (obec III. stupně) v rámci jeho rozšířené působnosti.
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2. Analytická část SCLLD Místní akční skupiny Šipka
Popis oblasti se zaměřuje na základní zhodnocení socioekonomické situace území, jde především o
analýzu následujících oblastí: geografie území, obyvatelstvo, ekonomická situace, historické, kulturní
a turistické podmínky, sociální oblast a stav životního prostředí. Statistické údaje byly převzaty
především z ČSÚ Jihlava a od jednotlivých obecních úřadů obcí na území MAS. Tato data MAS Šipka
zpracovala a výsledky setřídila do map a tabulek, které mají pro svou názornost lepší vypovídací
hodnotu o stavu zájmového území. Informace týkající se obecních rozpočtů a analýzy možností
spolufinancování byly získány převážně z příloh závěrečných účtů obcí. V případě, že nebylo možné
dostupné informace získat, požadovaná hodnota byla odvozena z průměrných hodnot, případně daný
rozpočet nebyl do analýzy zahrnut.

2.1.

Základní charakteristiky území

Mikroregion Pelhřimov se rozkládá v západní části Kraje Vysočina. Zájmové území je tvořeno 28
obcemi, všechny tyto obce náleží k okresu Pelhřimov. Rozloha území je 29 568 ha, což odpovídá
necelé čtvrtině rozlohy území bývalého okresu Pelhřimov (na rozloze Kraje Vysočina se území podílí
4,2 %). Přirozeným centrem regionu je město Pelhřimov (jde o bývalé okresní město), které je od 1.
ledna 2003 obcí s rozšířenou působností. Všechny obce, jež tvoří zájmové území, spadají do tohoto
správního obvodu.

Tabulka 2 - Přehled základních údajů
Rozloha území MAS Šipka
Počet obyvatel na území MAS Šipka
Počet obcí na území MAS Šipka
Zdroj: MAS Šipka, 2014, vlastní zpracování

2.2.

29 568 ha
23 491 obyvatel
28 obcí

Sídelní struktura

Ve velikostní struktuře obcí jsou v zájmovém území nejčastěji zastoupeny malé obce. Více než
polovina obcí má méně než 200 obyvatel. Tři čtvrtiny obcí mají méně než 500 obyvatel. Jediným
sídlem, které má více než 1000 obyvatel, je Nový Rychnov v případě, že nepočítáme město
Pelhřimov. Město Pelhřimov má v regionu 70 % podíl na populaci, tato skutečnost do značné míry
ovlivňuje základní demografické charakteristiky mikroregionu.
Samotné město Pelhřimov má 27 místních částí, které mají stejnou charakteristiku jako obce do 200
obyvatel a jsou od města vzdálené až 13 km. Vzdálenost je možné osobním autem ujet za cca 14 min.
Tato vzdálenost je srovnatelná s nejvzdálenějšími obcemi v zájmovém území. K nejvzdálenějším
obcím patří Křelovice a Nový Rychnov, kam cesta osobním autem trvá cca 16 min. a je dlouhá 15 km.
Přesné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 3, pro lepší porozumění a názornost celé struktury je však
vhodnější mapa č. 2 a 3, která graficky znázorňuje velikosti jednotlivých obcí. Místní části města
Pelhřimov mají ve skutečnosti menší velikost než 1000 obyvatel, avšak není možné získat přesné
údaje a jednoznačně oddělit jejich území, jelikož jsou ve všech statistikách vykazovány jako součásti
města Pelhřimov město Pelhřimov.
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Tabulka 3 - Velikost obcí dle počtu obyvatel
Velikost obce dle počtu OBV
Položky

Celkem
do 200

201 - 500

501 - 1000

nad 1000

1 717

1 631

2 839

17 304

23 491

Podíl obyvatel v %

7,3

6,9

12,1

73,7

100,0

Počet obcí

16

6

4

2

28

57,1

21,4

14,3

7,1

100,0

Počet obyvatel

Podíl obcí v %

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Mapa 2 - Mapa města Pelhřimov včetně místních částí

Zdroj: KÚ Pelhřimov, 2014, vlastní zpracování

8

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

Mapa 3 - Velikost obcí dle počtu obyvatel

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

2.3.

Demografické poměry

Hustota osídlení v roce 2013 v ČR byla v průměru 133 obyvatel / km2. Zájmové území MAS
dosahovalo ve stejném období hodnoty necelých 80 obyvatel / km2. Ve městě Pelhřimov
dosahujeme hodnoty 170 obyvatel / km2 a nejbližší obce u Pelhřimova dosahují úrovně rovné
průměru zájmového území MAS. Obecně lze říci, že čím vzdálenější obec od města Pelhřimov, tím
nižší hustota zalidnění, což zobrazuje mapa č. 4. Pokud vezmeme v úvahu hustotu zalidnění území
MAS bez města, tak dosáhneme hodnoty 36 obyvatel / km2. Přesné hodnoty jednotlivých obcí a
celého regionu jsou uvedeny v tabulce č. 4.
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Mapa 4 - Hustota zalidnění

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Tabulka 4 - Hustota zalidnění v jednotlivých obcích
Obec
Bácovice
Čelistná
Červená Řečice
Čížkov
Dobrá Voda
Kojčice
Krasíkovice
Křelovice
Libkova Voda
Litohošť
Nová Buková
Nový Rychnov
Olešná
Pavlov

Hustota
zalidnění
17,16
34,74
36,39
44,88
22,47
53,45
52,70
22,93
30,90
17,71
18,41
33,37
45,84
79,31

Obec

Pelhřimov
Proseč pod Křemešníkem
Putimov
Rynárec
Střítež pod Křemešníkem
Svépravice
Útěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
Vyskytná
Zachotín
Zajíčkov
Žirov
Celkový průměr
Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Hustota
zalidnění
170,75
17,45
82,55
98,83
15,20
31,20
11,54
18,72
27,39
48,50
47,65
24,20
49,34
26,95
78,45
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Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území MAS a jejím okolí nejlépe vyjadřují níže uvedené grafy, ze
kterých je patrné, že území MAS má obdobný demografický vývoj jako okolní regiony s tím rozdílem,
že je zde patrný nárůst počtu obyvatel trvale žijících na venkově. Z uvedených grafů je patrné, že
dochází k migraci obyvatel z města Pelhřimov do okolních obcí. Konkrétní vývoj počtu obyvatel
v jednotlivých obcích je uveden absolutně v mapě č. 5 a relativně v mapě č. 6. Z uvedených podkladů
je patrné, že mezi roky 2005 a 2013 je největší nárůst počtu obyvatel v malých obcích s katastrálním
územím přímo sousedícím s městem Pelhřimov. Stejný trend byl zaznamenán i ve městě Nový
Rychnov, kde je poměrně rozvinutá občanská vybavenost. Město Červená Řečice zaznamenalo
poměrně nízký úbytek obyvatel stejně jako město Pelhřimov. Nejzásadnější pokles obyvatel byl
zaznamenán v obci Dobrá Voda.

Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v Kraji Vysočina
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Vývoj počtu obyvatel v Kraji Vysočina

514 000
513 000
512 000
511 000
510 000
509 000
508 000
507 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Graf 2 - Vývoj počtu obyvatel v okrese Pelhřimov
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Vývoj počtu obyvatel v okres Pelhřimov

73 200
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72 400
72 200
72 000
71 800
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Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
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Graf 3 - Vývoj počtu obyvatel MAS Šipka celkem
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Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Graf 4 - Vývoj počtu obyvatel v Pelhřimově
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Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
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Graf 5 - Vývoj počtu obyvatel v území MAS Šipka mimo Pelhřimova
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Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Mapa 5 - Absolutní vývoj počtu obyvatel v obcích

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
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Mapa 6 - Relativní vývoj počtu obyvatel v obcích

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
Věková struktura populace mikroregionu je těsně pod průměrem ČR. Věková struktura v zájmovém
území dosahuje zajímavých hodnot v obcích s katastrálním územím přímo v sousedství města
Pelhřimov, kde má významné postavení obyvatelstvo v poproduktivním věku (tj. 65 a více let). Index
stáří v zájmovém území je na úrovni 107, kde město Pelhřimov a nejvzdálenější obce od něj dosahují
výrazně podprůměrných hodnot, což lze vidět graficky znázorněné na mapě č. 7. Absolutní hodnoty
indexu stáří v jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulce č. 5. V celkovém součtu se území MAS
dostává těsně pod průměr ČR, který je 110.
Tento vývoj je daný především cenou bydlení. Mladí lidé vyhledávají levnější bydlení, které jim ve
městě Pelhřimov umožňuje bytová infrastruktura. Vzdálenější obce od spádového města naopak pro
omlazení obyvatelstva v posledních letech nabízela velmi levné stavební pozemky (oproti cenám
pozemků v Pelhřimově se ceny v obcích s dojezdem nad 10 km pohybují na úrovni 25%).
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Tabulka 5 - Index stáří obyvatel v obcích
Obec
Bácovice
Čelistná
Červená Řečice
Čížkov
Dobrá Voda
Kojčice
Krasíkovice
Křelovice
Libkova Voda
Litohošť
Nová Buková
Nový Rychnov
Olešná
Pavlov

Index stáří

Obec

120,00
153,33
60,10
107,69
50,00
154,55
200,00
53,49
103,03
114,29
56,25
102,56
132,47
126,32

Pelhřimov
Proseč pod Křemešníkem
Putimov
Rynárec
Střítež pod Křemešníkem
Svépravice
Štěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
Vyskytná
Zachořím
Zajíčkov
Žirov
Celkový průměr
Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Index stáří
80,43
130,77
103,03
183,87
100,00
61,11
68,75
50,00
112,00
181,25
100,89
83,33
105,26
100,00
106,96

Mapa 7 - Index stáří obyvatel v obcích

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
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Graf 6 - Věková struktura obyvatel území MAS Šipka

Věková struktura obyvatel území MAS Šipka

Počet obyvatel ve věku 0-14 let
celkem
Počet obyvatel ve věku 15-64 let
celkem
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
celkem

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování
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2.4.
2.4.1.

Dopravní infrastruktura
Silniční doprava

Nejvýznamnější komunikací procházející zájmovým územím MAS Šipka je silnice první třídy I/34. Tato
silnice spojuje města České Budějovice – Jindřichův Hradec – Pelhřimov a dále pokračuje přes
Humpolec, Havlíčkův Brod do Svitav. Komunikace se dále napojuje na další významné silniční tahy
(především silnice I/38 a I/37). Tato komunikace představuje také jedno z možných napojení na
dálnici D1 v Humpolci. Dálnice D1 je po této komunikaci od města Pelhřimov vzdálena cca 15 km.
Mezi významné komunikace procházející územím patří také silnice I/19, která spojuje města Jihlavu –
Pelhřimov – Tábor. Další komunikací procházející mikroregionem je silnice II/112, která spojuje města
Benešov – Vlašim – Pelhřimov – Telč. Silnice č. II/602 představuje dopravní spojnici s krajským
městem Jihlavou; krajské město je po této komunikaci vzdáleno cca 30 km. Propojení jednotlivých
částí mikroregionu silniční sítí je dostatečné. Stav komunikací je však mnohdy nevyhovující a je
uváděn jako jeden z problémů území (spolu se stavem místních komunikací v jednotlivých obcích).

2.4.2.

Železniční doprava

Zájmovým územím MAS Šipka prochází železniční trať č. 202 Tábor – Pelhřimov – Horní Cerekev
(zastávky Rynárec, Zajíčkov, Dobrá Voda, Nová Buková, Pelhřimov, Vlásenice).

2.4.3.

Autobusová doprava

Autobusovou dopravu na území mikroregionu provozuje především firma ICOM TRANSPORT, a.s.. V
menší míře ČSAD Jindřichův Hradec a další menší soukromí dopravci. Obce i přes relativně velký roční
příspěvek na dopravu hodnotí současný stav dopravní obsluhy velmi negativně. Avšak s nárůstem
vlastnictví osobních automobilů je veřejná doprava využívána především školáky a zaměstnanci
s pevnou pracovní dobou.

2.4.4.

Alternativní doprava

Za alternativní formy dopravy považujeme cyklistiku, in-line brusle, chůze.
K těmto účelům jsou v zájmovém území zavedené pouze dvě cyklotrasy, a to: Pelhřimov - Pacov a
Pelhřimov – Třešť. Problémem však je, že s nárůstem silniční dopravy se některé komunikace, kterými
cyklotrasy prochází, stávají pro využití alternativní dopravy velmi nebezpečné. Tento fakt odrazuje
většinu potenciálních zájemců o alternativní dopravu od jejího každodenního využívání. Na silnicích
nejsou vyhrazené pásy pro cyklisty a nejsou vystavěny ani konkrétní cyklotrasy či cyklostezky určené
ke každodenní dopravě. Tato infrastruktura chybí především mezi městem Pelhřimov a obcemi, které
přímo sousedí s městem Pelhřimov. Ve vzdálenějších obcích již není provoz tak velký, aby nemohly
být pro cyklistiku využity místní komunikace. Stěžejním záměrem v této problematice je propojení
města Pelhřimov s obcemi Rynárec, Olešná, Dubovice a propojení místních částí města Pelhřimov
(Radětín, Vlásenice, Starý Pelhřimov). Tento záměr je navázán na vybudování bezbariérového
průchodu městem, který by propojil všechny uvedené plánované cyklostezky a cyklotrasy a byl
zároveň využitelný ke každodenní dopravě pro cyklisty, in-line bruslaře, chodce i tělesně
hendikepované. Na uvedenou síť by bylo vhodné ještě vybudovat navazující cyklotrasu, která propojí
obce Rynárec, Pavlov, Putimov a Skrýšov (místní část města Pelhřimov). Tato cyklotrasa by vedla po
polní cestě, která je již nyní k těmto účelům využívána místními obyvateli, proto by její vybudování
spočívalo především ve vytvoření značení, zpevnění povrchu a ve výstavbě doprovodné infrastruktury
(odpočinková místa, případně dětské koutky a mobiliář).
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Problém v regionu je s informovaností cestujících o možnostech kombinování dopravy. V obcích je
často poměrně vzdálené vlakové a autobusové nádraží nebo je pro cestující těžké dohledat
nejvhodnější přestupná místa či identifikovat vzdálenost pro případnou volbu pěší chůze. Uvedený
problém by mohly řešit interaktivní telematické informační tabule, které by umožňovaly vyhledávání
spojů přes internet, zobrazení map (silničních, turistických, cyklostezek či cyklotras). Uvedená zařízení
by bylo vhodné doplnit o free wifi point, který by sloužil cestujícím, kteří pro získání informací
preferují vlastní vybavení (tablet, chytrý telefon).

2.5.

Technická infrastruktura

Stav technické infrastruktury jednotlivých obcí zájmového území MAS Šipka je zachycen v tabulce č. 6
a na mapách č. 8, 9, 10, 11 a 12. Rozsah vybavenosti a její kvalita se v jednotlivých obcích velmi různí.
V oblasti pitné vody má sice většina obcí rozvedený vodovod, avšak často je velmi starý a vyžaduje
mnoho oprav. Na druhou stranu některé obce bojují s vlastními zdroji (studny již nemají dostatečnou
kapacitu nebo se v nich zhoršila kvalita vody), proto je potřeba podporovat i novou výstavbu studní či
zvýšení jejich kapacity. Kvalita odvádění a čištění odpadních vod ne vždy odpovídá potřebám a
aktuální legislativě. V některých obcích území jsou odpadní vody odváděny do bezodtokových jímek
neboli žump, jejichž obsah je vyvážen případně do septiků (prostých, biologických) s přepady, které
jsou napojeny na dešťovou kanalizaci, která slouží k odvádění jak dešťových, tak splaškových vod do
vodních toků. Většině malých obcí nyní vzniká povinnost vybudovat čističky odpadních vod nebo jinak
vhodným způsobem zajistit likvidaci splaškové vody. Jelikož je území MAS kopcovité, tak se
v některých obcích může jevit jako nejvhodnější alternativa pro řešení problému instalace domácích
čističek před každý dům v obci a následné využití dešťové kanalizace. Toto řešení zároveň nejméně
zatíží obecní rozpočty následnými mandatorními výdaji.
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Tabulka 6 - Technická infrastruktura v obcích
Obec

vodovod

Bácovice
ano
Čelistná
ano
Červená Řečice
ano
Čížkov
ne
Dobrá Voda
ne
Kojčice
ano
Krasíkovice
ano
Křelovice
ano
Libkova Voda
ano
Litohošť
ne
Nová Buková
ano
Nový Rychnov
ano
Olešná
ano
Pavlov
ano
Pelhřimov
ano
Proseč pod Křemešníkem
ano
Putimov
ano
Rynárec
ano
Střítež pod Křemešníkem
Svépravice
ano
Útěchovice
ano
Útěchovičky
ne
Velký Rybník
ano
Vokov
ano
Vyskytná
ano
Zachotín
ano
Zajíčkov
ano
Žirov
ano
Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování

kanalizace

ČOV

plynofikace

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano

vysokorychlostní
internet
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne

Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
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Mapa 8 - Obce s vodovodem v zájmovém území MAS

Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování

Mapa 9 - Obce s kanalizací v zájmovém území MAS

Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování
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Mapa 10 - Obce s čističkou odpadních vod v zájmovém území MAS

Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování

Mapa 11 - Plynofikované obce v zájmovém území MAS

Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování
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Mapa 12 - Obce s vysokorychlostním internetem v zájmovém území MAS

Zdroj: Jednotlivé obce, 2014, vlastní zpracování

2.6.

Hospodářství

V obcích tvořících zájmové území MAS Šipka mělo ke konci roku 2013 sídlo necelých 3 tis.
ekonomických jednotek, resp. tento počet subjektů udával statistický úřad. Je však patrné, že v údaji
je chyba, jelikož není udán počet živnostníků ve městě Pelhřimov. Celkově však vyplývá z poměru
ostatních ekonomických subjektů v území MAS vůči městu Pelhřimov, že ve městě je téměř
čtyřnásobný počet ekonomických subjektů než v celém území MAS bez města Pelhřimov. Dle tohoto
poměru lze říci, že předpokládáme existenci minimálně 4000 živnostníků registrovaných ve městě
Pelhřimov. Celkem bychom se tedy měli dostat na hodnotu 7 tis. ekonomických subjektů v zájmovém
území MAS Šipka. Město tak i v této hodnocené oblasti výrazným způsobem ovlivňuje strukturu
hospodářství. Počet ekonomických subjektů v jednotlivých obcích mikroregionu je do značné míry
závislý na populační velikosti obce. Přesnější interpretaci, zda je daný počet subjektů v obci
dostatečný, podává ukazatel míry podnikatelské aktivity obyvatel (tj. počet hospodářských jednotek
na 1000 obyvatel). Míra podnikatelské aktivity v zájmovém území MAS je 293 ekonomických
subjektů/1000 obyvatel. Tuto hodnotu výrazně ovlivňuje město Pelhřimov, které má ve srovnání
s ostatními obcemi v zájmovém území MAS o téměř 30% vyšší ekonomickou aktivitu obyvatel. V
rámci velikostní struktury hospodářských subjektů mají převahu drobné ekonomické jednotky, tj.
subjekty zaměstnávající 0 až 9 pracovníků. Takto velké jednotky se podílí 95 % na celkovém počtu
hospodářských subjektů regionu. Vyšší podíl malých a středních podnikatelů v rámci regionu vykazuje
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pouze sektor průmyslu. Přesné hodnoty a srovnání celého území MAS a samotného města Pelhřimov
uvádí tabulka č. 7.

Tabulka 7 - Typy ekonomických subjektů a jejich zastoupení na území MAS
Typ ekonomického subjektu

Území MAS

Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Finanční podniky
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Celkem

29
26
392
14
0
5212
0
296
164
747
6880

Území MAS
bez Pelhřimova

Počet obyvatel
23491,00
Ekonomická aktivita / 1000 obv
292,88
Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

Pelhřimov

9
3
61
4
0
1212
0
60
101
179
1629

20
23
331
10
0
4000
0
236
63
568
5251

7222,00
225,56

16269,00
322,76

V rámci struktury ekonomických jednotek má v zájmovém území MAS dominantní postavení sektor
služeb, které jsou dále podrobněji členěny. Následuje průmysl, stavebnictví a zemědělství. Důležité je
všimnout si podílu maloobchodu a velkoobchodu, který bohužel v rámci údajů poskytnutých ČSÚ
udává hodnoty, jejichž součástí jsou i autoservisy. Uvedené podíly vyjadřuje tabulka č. 8, na kterou
pro lepší představu navazuje koláčový graf.
Oblast Pelhřimovska má výjimečné postavení v odvětví zemědělství. Na tradiční zemědělství navazuje
potravinářská výroba a uvádění na trh zemědělských produktů. Nicméně i přes výrazné postavení
zemědělství se nejedná o majoritní oblast podnikání. Pro budoucí vývoj je potřeba podpořit
zemědělce v investování do vybavení. Na Vysočině má zemědělství oproti ostatním oblastem
problém s efektivností pramenící z menších souvislých půdních celků, kopcovitého terénu a erozí
půdy. Na území MAS Šipka má poměrně velkou tradici pěstování brambor a v posledních letech se
rozšiřuje pastevecká živočišná výroba.
Na Vysočině dlouhodobě přibývá lesních ploch. Jejich podíl se pohybuje kolem 30,5 % celkové rozlohy
Vysočiny. V území MAS je tento trend poněkud pomalejší, ale vzhledem k nízkému koeficientu
ekologické stability (KES) je potřeba jej podpořit a zrychlit. S tím je spojená i nutnost reagovat na
trend a včas budovat i lesnickou infrastrukturu zajišťující efektivní využívání všech lesních ploch.
Na území MAS Šipka se nenachází sociální podniky, které naplňují veřejně prospěšné cíle. Dle mapy
na webu Českého sociálního podnikání zjistíme, že nejbližší sociální podniky se nachází v Jihlavě nebo
v Českých Budějovicích. To, že se na území takovéto podniky nenachází, neznamená, že nejsou
potřeba, což vyplývá z identifikovaných sociálně vyloučených lokalit v území, které jsou definovány
v kapitole Zdravotnictví a sociální služby.
V současné době by bylo vhodné definovat na daném obchodu podíl obratu internetových obchodů,
pro které by mohla být geografická pozice zájmového území velmi zajímavá, jelikož takovýto obchod
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přináší do regionu poměrně vysoké obraty a nevyžaduje příliš velké prvotní investiční náklady. Proto
by bylo vhodné podporovat v našem regionu on-line podnikání, které dokáže poměrně rychle zvýšit
ekonomickou aktivitu i v malých obcích na území MAS. Infrastruktura pro toto odvětví podnikání je
zde velmi dobrá (dostatek soukromých i veřejných dopravců, rozsáhlá a dobře provázaná silniční síť).

Tabulka 8 - Podíly odvětví na celkové hospodářské činnosti na území MAS
Hospodářská činnost
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Nezjištěno
Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

%
6,77
12,99
13,58
22,86
2,35
4,18
1,46
3,26
3,21
10,67
1,60
1,50
1,45
1,10
2,06
7,85
0,00
0,00
3,10
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Graf 7 - Struktura hospodářství zájmového území MAS

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní výpočty, opravy a zpracování

2.7.

Nezaměstnanost

Podle výsledků statistických zpráv Úřadu práce v Jihlavě dosahovala průměrná nezaměstnanost v
okrese Pelhřimov za rok 2014 - 4,9%. V roce 2015 se nezaměstnanost mírně snížila na 4,2 %.
Podíl nezaměstnaných klesl výrazněji u mužů než u žen, současně se jejich podíl na celkovém počtu
nezaměstnaných snížil v roce 2014 z 47,3% na 46,6% do měsíce září roku 2015. Odpovídajícím
způsobem se tak zvýšil podíl žen na nezaměstnanosti (z 52,7% na 53,4%).
Ke konci měsíce srpna roku 2015 bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Jihlavě pro okres
Pelhřimov 1066 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 58,2 %. V evidenci bylo také 354
osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,1% z celkového počtu nezaměstnaných. Ke
konci tohoto měsíce bylo evidováno 109 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 11 osob, ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl nižší o 26 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,1%.
V Kraji Vysočina v roce 2014 dosáhla průměrná mzda 24 293 Kč (27 243 Kč u mužů a 20 348 Kč u žen).
Ve srovnání s ostatními kraji byla průměrná mzda 5. nejnižší.
Kraj Vysočina vykazuje vysoký podíl zaměstnaných v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví,
rybářství). Dá se konstatovat, že se jedná o dlouhodobě výjimečné postavení kraje v tomto sektoru. V
roce 2014 pracovalo v primárním sektoru 6,6% z celkového počtu zaměstnaných, což představovalo
15,8 tisíc osob.
V sekundárním sektoru (výroba, průmysl) se jedná o kolísavý podíl zaměstnaných osob, v roce 2014
podíl činil 44,3%, v absolutním vyjádření 105,7 tisíc osob.

25

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

Dochází k zvyšování významu terciálního sektoru (věda, výzkum) a růst podílu na celkové
zaměstnanosti na 49,1% (117 tisíc osob). Avšak vhledem k celkovému průměru České republiky je
Vysočina v tomto rektoru hluboko pod průměrem.
Podle Krajské správy ČSÚ v Jihlavě vývoj nezaměstnanosti do značné míry závisí na hospodářském
vývoji, zpomalování ekonomického růstu s sebou přináší zvyšování podílu nezaměstnaných, naopak v
období ekonomického oživení nezaměstnanost klesá. V Kraji Vysočina se tak v období ekonomické
konjunktury od roku 2004 nezaměstnanost snižovala až do roku 2008, kdy opět v souvislosti s
ekonomickým vývojem došlo ke zlomu a zvyšování podílu nezaměstnaných až na 8,10% ke konci roku
2010. V prosinci 2013 dosáhla tato hodnota na Vysočině 8,05%. V prvních měsících roku 2014
překračovala hranici 8%, od března s nástupem sezónních prací postupně klesala až na 6,55% v
červnu, po růstu v letních měsících opět mírně klesla, ale na konci roku se opět zvýšila na 7,35%
v měsíci prosinci.
Významný vliv na zaměstnanost má také poptávka ze strany zaměstnavatelů. Jak uvádí Úřad práce
v Jihlavě ve své měsíční statistické práci: Situace nejčastěji poptávaných profesí se dlouhodobě
nemění: trvale je zájem o řidiče nákladní a osobní dopravy, všechny strojírenské pozice (technické i
dělnické), pracovníky gastronomie, prodavače, obchodní zástupce, dále o stavební techniky, stavební
dělnické specializované profese a pomocné stavební dělníky, o pomocnou pracovní sílu v profesích
napříč oborovým spektrem a o další, v této době exponované profese, například v oblasti služeb
především v turismu, ve zdravotnictví apod. Současně pokračuje i zájem zaměstnavatelů o spolupráci
s úřady práce v rámci možností aktivní politiky zaměstnanosti (SÚPM) a zajímají je i podmínky a
informace o jednotlivých projektech ESF (POVEZ, Vzdělávejte se pro růst, Stáže ve firmách).
Z tabulky č. 9 na další stránce je patrné, že dlouhodobým trendem se ukazuje vyšší počet uchazečů o
práci právě ženského pohlaví. Nejvyšší podíl 57,6% uchazeček byl v měsíci červenci.
Úřad práce se v regionu uplatňuje aktivní politiku zaměstnanosti, nicméně je patrné, že její
implementace nemůže systematicky vyřešit veškeré problémy regionu. Proto se MAS Šipka bude
snažit navázat takovými projekty, které sice nejsou obsahem aktivní politiky zaměstnanosti, avšak
mohou značnou měrou přispět k řešení nezaměstnanosti.
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Tabulka 9 - Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov za rok 2014
Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov - vývoj podle měsíců 2014
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

podíl nezaměstnaných osob
uchazečů celkem
dosažitelní uchazeči 15-64 let
Ženy
absolventi škol
osoby se ZP
volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 VPM

6,1%
3 024
2 955
1 402
210
398
193
15,7

6,1%
2 980
2 947
1 379
200
543
187
15,9

5,8%
2 820
2 782
1 339
160
444
241
11,7

5,1%
2 481
2 434
1 279
139
429
285
8,7

4,6%
2 237
2 195
1 223
116
424
330
6,8

4,4%
2 115
2 084
1 177
114
416
358
5,9

4,4%
2 122
2 107
1 222
116
403
430
4,9

4,4%
2 120
2 107
1 206
135
400
439
4,8

4,2%
2 048
2 017
1 153
171
388
397
5,2

4,1%
1 997
1 951
1 119
138
394
333
6,0

4,2%
2 038
1 995
1 118
119
388
419
4,9

4,9%
2 383
2 358
1 156
114
404
269
8,9

Muži
muži %
muži % 2014

1 622
53,6%
47,3%

1 601
53,7%

1 481
52,5%

1 202
48,4%

1 014
45,3%

938
44,3%

900
42,4%

914
43,1%

895
43,7%

878
44,0%

920
45,1%

1 227
51,5%

Ženy
ženy %
ženy % 2014

1 402
46,4%
52,7%

1 379
46,3%

1 339
47,5%

1 279
51,6%

1 223
54,7%

1 177
55,7%

1 222
57,6%

1 206
56,9%

1 153
56,3%

1 119
56,0%

1 118
54,9%

1 156
48,5%

Zdroj: ÚP Jihlava, 2014, vlastní zpracování
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Tabulka 10 - Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov za rok 2015
Nezaměstnanost okres Pelhřimov - vývoj podle měsíců 2015
Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Červenec

Srpen

Září

podíl nezaměstnaných osob
uchazečů celkem
dosažitelní uchazeči 15-64 let
Ženy
absolventi škol
osoby se ZP
volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 VPM

5,2%
2 517
2 479
1 164
106
404
371
6,8

5,1%
2 486
2 450
1 168
106
403
471
5,3

4,8%
2 326
2 281
1 133
116
392
610
3,8

4,1%
2 011
1 957
1 045
102
378
715
2,8

3,8%
1 821
1 810
1 022
103
365
763
2,4

3,7%
1 754
1 745
1 012
82
364
651
2,7

3,8%
1 827
1 817
1 062
98
360
577
3,2

3,8%
1 831
1 819
1 066
109
354
692
2,6

3,7%
1 759
1 744
999
131
337
764
2,3

Muži
muži %
muži % 2015

1 353
53,8%
46,6%

1 318
53,0%

1 193
51,3%

966
48,0%

799
43,9%

742
42,3%

765
41,9%

765
41,8%

760
43,2%

Ženy
ženy %
ženy % 2015

1 164
46,2%
53,4%

1 168
47,0%

1 133
48,7%

1 045
52,0%

1 022
56,1%

1 012
57,7%

1 062
58,1%

1 066
58,2%

999
56,8%

Zdroj: ÚP Jihlava, 2015, vlastní zpracování
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Graf 8 - Podíl nezaměstnaných osob září 2015

Muži

2.8.

Ženy

Školství

Předškolní soustavu v mikroregionu Pelhřimovsko představuje 13 mateřských škol, přičemž dvě
mateřské školy jsou součástí základní školy (jde o MŠ v obcích Olešná a Rynárec). Pět mateřských škol
je ve městě Pelhřimov. Mezi další obce, jež zajišťují předškolní výchovu, patří Červená Řečice, Kojčice,
Křelovice, Nový Rychnov, Vyskytná a Zachotín. Pro lepší představu jsou na mapě č. 8 znázorněny obce
s mateřskou školou. Základní školy jsou lokalizovány pouze v pěti obcích mikroregionu, z toho
malotřídky jsou v obcích Olešná, Rynárec a Vyskytná, které zobrazuje mapa č. 14. Úplné základní
školy jsou pak v obcích Nový Rychnov a Pelhřimov, přičemž ve městě Pelhřimov jsou čtyři úplné
základní školy. V Pelhřimově se ještě nachází speciální škola, základní umělecká škola, dům dětí a
mládeže, dva domovy mládeže a pedagogicko - psychologická poradna.

Mapa 13 - Obce s mateřskou školou v zájmovém území MAS

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování
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Mapa 14 - Obce se základní školou v zájmovém území MAS

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování
V zájmovém území MAS Šipka se nacházejí čtyři střední školy. Jde o následující vzdělávací instituce:
gymnázium a obchodní akademie, střední škola a odborné učiliště, hotelová škola, VOŠ a SŠ hotelová
SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Na území mikroregionu působí pouze jediná vyšší odborná škola, která sídlí
ve městě Pelhřimov.
Celková situace v oblasti školství je v zájmovém území MAS uspokojivá. Nadále přetrvává zájem o
technické a řemeslné obory. Pouze v předškolním vzdělávání poptávka v některých obcích výrazněji
převyšuje nabídku, proto většina mateřských škol plánuje zvýšení své kapacity.

2.8.1.

Celoživotní učení

Podpoře celoživotního učení se systematicky a intenzivněji věnuje na zájmovém území MAS Šipka
nestátní nezisková organizace Hodina H, jak po odborné stránce, tak v praktickém zavádění principů
celoživotního učení, která provozuje také Seniorpoint, zajišťuje pro seniory Univerzitu 3. věku a
podporuje mobilitu a získávání zkušeností v zemích EU pro seniory 50+ v rámci vzdělávání dospělých.
Tohoto ambiciózního cíle bude možné dosáhnout jen v případě, že vzdělávací politika bude aktivně
přispívat k flexibilnímu provazování různých vzdělávacích cest a k větší integraci vzdělávacího
systému jako celku. Vzdělávací politika se dotýká nejen vzdělavatelů, zaměstnavatelů, zřizovatelů
škol, ale i široké veřejnosti. Je nutné tedy věnovat adekvátní pozornost všem hlavním typům
vzdělávacích příležitostí, tedy nejen formálnímu vzdělávání, ale rovněž vzdělávání neformálnímu a
rozrůstající se oblasti informálního učení.
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Významné riziko pro uskutečňování konceptu celoživotního učení představují také některé praktické
překážky bránící návratům do vzdělávání v pozdějším věku, které se vyskytují jak na straně vzdělávání
(např. formální požadavky přijetí, nedostupnost alternativních forem jiných než prezenčních), tak v
oblastech působnosti jiných politik (např. nedostatečná koordinace mezi vzdělávací politikou a
politikou zaměstnanosti) a samozřejmě i na straně vzdělávaných (např. chybějící motivace, potřeba
skloubit vzdělávání a rodinný a pracovní život).
Postupně se školy, školská zařízení a NNO na zájmovém území MAS Šipka začínají zabývat změnou k
přístupu a podpoře celoživotního učení a vzdělávání, zatím však ne zcela dostatečně. Bude nutné
rozšířit zájem, podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení, knihoven a NNO, které za věnují
vzdělávání jako center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a
studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání (profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací)
zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů, a podílejí se na systému uznávání založeném na
Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější skupiny dospělých, prostřednictvím Národní soustavy
kvalifikací usměrňovat rozvoj nabídky dalšího vzdělávání úzce provázaného s potřebami trhu práce a
umožňovat její propojování s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (např. rekvalifikace), rozvíjet
informační, vzdělávací a metodickou podporu služeb poradenství v celoživotní perspektivě včetně
dostupné a kvalitní poradenské služby pro dospělé zájemce o návrat do formálního vzdělávání nebo o
další vzdělávání.
V souladu s výše uvedeným se v posledním roce začala věnovat ověřování a uznávání dalšího
vzdělávání jedna NNO na zájmovém území MAS.

2.8.2.

Zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže

Zájmové vzdělávání dětí a mládeže
Důležitá je rovněž podpora zájmového vzdělávání podle školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávání
probíhá podle školních vzdělávacích programů pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Neposkytuje
sice stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj dětí a mládeže a napomáhá
smysluplnému naplňování volného času.
Zájmové vzdělávání je poskytováno již dlouhodobě zejména Domem dětí a mládeže v Pelhřimově.
Zájem o služby DDM je poměrně standardní.
Neformální vzdělávání dětí a mládeže
Neformální vzdělávání je zaměřeno na rozvoj znalostí, dovedností a schopností v zařízeních
zaměstnavatelů, v soukromých vzdělávacích institucích, ve školských zařízeních (např. zájmové
vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na
různé oblasti), nestátních neziskových organizacích, v knihovnách a dalších organizacích. Do oblasti
neformálního vzdělávání lze řadit některé organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i
dospělé, jako jsou například kurzy, rekvalifikace, školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro
realizaci neformálního vzdělávání je účast odborného lektora, učitele, trenéra či proškoleného
vedoucího. Bez dodatečného uznávání příslušným orgánem nebo institucí však zpravidla nevede k
získání stupně vzdělání.
Neformálnímu vzdělávání se intenzivně věnuje již 13 let jedna NNO - Hodina H, spolek, která se v
posledních letech zaměřuje i na šíření informovanosti o uznávání neformálního vzdělávání a jeho
podpoře v praxi. Zavádí podporu evaluace a sebeevaluace do své praxe. Podporuje a zajišťuje
specifickou formu neformálního vzdělávání – tj. dobrovolnictví jak v ČR, tak v zemích EU (evropskou
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dobrovolnou službu) a mezinárodní mobilitu mládeže s výměnou zkušeností a rozvojem kompetencí
pro život a pro trh práce.
Na území MAS dále působí oddíl Skatů, Mládež Českého červeného kříže, turistický oddíl, Svaz
zahrádkářů – možno zařadit i do zájmového vzdělávání dospělých, dále spolek Red Fox, Stanovice pro
život, Mravenec, Andílci, sportovní oddíly – fotbal, hokej, florbal, beach volejbal, basketbal, bojové
umění, karate.

2.8.3.

Další vzdělávání

Další vzdělávání je chápáno v souladu s definicí, která je obsažena v § 2 písm. a) zákona č. 179/2006
Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Další vzdělávání je vymezeno jako vzdělávací aktivity, které
nejsou počátečním vzděláváním. Tomuto přístupu se v posledním roce začala věnovat Hodina H,
spolek a připravuje vzdělávací program pro autorizované osoby a vzdělávací programy pro podporu
přípravy ke zkouškám dle zákona 179/2006 Sb. na základě hodnotících standardů s cílem podporovat
dlouhodobě vzdělávání obyvatel na zájmovém území MAS Šipka.

2.9.

Zdravotnictví a sociální služby

Základním článkem v oblasti zdravotnictví v mikroregionu je Nemocnice s poliklinikou v Pelhřimově;
nemocnice je určena pro přirozenou spádovou oblast města Pelhřimov a okolí. Nemocnice tvoří páteř
zdravotnictví města, její činnost je ve městě ještě doplňována soukromými ambulancemi jednotlivých
specialistů a činností praktických lékařů pro dospělé a děti. Kromě města je na území základní
zdravotní péče obyvatelům poskytována ještě v dalších třech obcích (Červená Řečice, Nový Rychnov a
Putimov). V těchto obcích mají ordinaci praktičtí lékaři pro děti a dorost, pro dospělé a stomatolog.
Obce s uvedenou péčí jsou zobrazeny na mapě č. 15.

32

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

Mapa 15 - Obce s nějakým typem zdravotní péče

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování
Sociální péče je v mikroregionu soustředěna výhradně ve městě Pelhřimov. Zde jsou obyvatelům k
dispozici čtyři domy s pečovatelskou sužbou (celková kapacita 83 osob). Starší občané mohou také
využívat terénní pečovatelskou službu – Pečovatelská služba – okrsek Pelhřimov (zřizovatelem je
město Pelhřimov) a Pečovatelskou službu Pelhřimov (zřizovatelem je Farní charita Pelhřimov).
Sociální služby v oblasti práce s tělesně, mentálně a smyslově postiženými zajišťují ve městě
následující instituce Centrum služeb pro zdravotně postižené, Sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Vysočina aj.
Počet obyvatel České republiky žijících v sociálně vyloučených lokalitách se od roku 2006 zvýšil téměř
o polovinu. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit společnosti GAC s.r.o. považujeme za sociálně
vyloučenou lokalitou takovou, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících
podmínkách, které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor. V blízkosti Pelhřimova se
nachází sociálně vyloučená lokalita Nový Rychnov. Z celkového počtu 1034 obyvatel je evidováno 40
osob (3,87 %) žijících v nevyhovujících podmínkách. Oblastní charita Pelhřimov eviduje kromě
Nového Rychnova další sociálně vyloučené lokality, kterými jsou Bálkův mlýn, ubytovna na vlakovém
nádraží v Pelhřimově a město Červená Řečice.
Oblastní charita Pelhřimov provozuje občanskou poradnu, která jako své poslání považuje pomáhat
lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své
životní situaci a v možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou
schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.
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Centrum pro rodinu s názvem KLÍČ pomáhá rodinám, které jsou ohroženy vnitřními nebo vnějšími
faktory (nezaměstnanost, rozpad vztahu rodičů, zadluženost, výchovné a vzdělávací problémy dětí
apod.), a které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami.

2.10.

Zařízení pro volnočasové aktivity

Stav v oblasti nabídky prostor pro volnočasové vyžití je v obcích zájmového území MAS Šipka na
různé úrovni. Rozdíly existují především v množství a kvalitě sportovišť v jednotlivých obcích. Z
celkového počtu obcí v zájmovém území má veřejně přístupné sportoviště pouhých 10 obcí. Velký
počet druhů zařízení pro volnočasové aktivity je soustředěn ve městě Pelhřimov. Kromě řady
klasických sportovišť a kulturních zařízení mají občané ve městě k dispozici Centrum neformální
výchovy a vzdělávání Hodiny H pro volnočasové aktivity, ze sportovišť ještě např. krytý zimní stadion,
krytý bazén, squashové kurty, kryté volejbalové kurty, tenisovou halu apod. Největší problém je
v tom, že většina sportovišť v regionu je zastaralá a potřebuje větší rekonstrukci, aby splňovala
požadavky klientů a odpovídala současným standardům. K většině sportovišť by bylo vhodné doplnit
dětská hřiště spolu s odpočívadly a základním mobiliářem.
Některé menší obce provozují veřejné knihovny, ty však bojují s nedostatkem vybavení a především
s malým výběrem literatury. Nicméně zájem o tuto veřejnou službu z řad občanů stále je, proto by
bylo vhodné knihovny dovybavit. Ve městě Pelhřimově je knihovna moderní a plně vybavená. Přesné
rozložení provozovaných knihoven zobrazuje mapa č. 17.

Mapa 16 - Obce s nějakým typem veřejně přístupného sportoviště

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování
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Mapa 17 - Obce s knihovnou v zájmovém území MAS

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování

2.11.

Cestovní ruch

Mikroregion Pelhřimov se rozprostírá v jižní části Českomoravské vrchoviny. Zmíněnou oblastí
prochází Evropské rozvodí Dunaj – Labe. Českomoravská vrchovina je jednou z ekologicky
nejzachovalejších oblastí České republiky. Mikroregion se rozkládá v malebné krajině tvořené
zaoblenými vrchy porostlými smíšenými lesy, širokými údolími s rybníky a vodními toky. Na území
mikroregionu existuje síť značených stezek pro milovníky pěší turistiky. Zdejší terén je vhodný k
procházkám, výletům, rybaření a k celkovému tělesnému i duševnímu odpočinku. Region je vhodný
pro celoroční turistiku, zdejší kraj skýtá možnosti také pro vyznavače bílé stopy i lyžování. Na území
MAS se nachází lyžařský vlek Křemešník (délka 350m, převýšení 50m). Pro ty, které přitahuje jiný
druh sportovního vyžití a aktivního odpočinku, je možné využít jízdu na koních, rybaření, tenis atd.
Na území MAS se nachází několik chatových oblastí, které kromě zvýšení návštěvnosti regionu tvoří i
nezanedbatelný problém v území, jelikož jejich návštěvníci mají znaky spíše trvalých obyvatel.
Problém je u malých obcí, ve kterých často převažují rekreanti nad stálými obyvateli. Tato situace pak
často generuje nemalé výdaje z obecního rozpočtu, které nejsou kompenzovány příjmy na obyvatele.
V území MAS Šipka se nachází známé rekreační oblasti, které jsou však svým vybavením už značně
zastaralé a plně nevyužívají svůj potenciál. Tyto oblasti jsou vodní nádrž Trnávka, Sedlice a Vřesník, v
Pelhřimově pak tuto funkci plní rybník Stráž.
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Ve městě Pelhřimov je cestovní ruch v prvé řadě vázán na historické jádro – městskou památkovou
rezervaci. Město je charakteristické netradičními akcemi a expozicemi. S tím souvisí také slogan
Pelhřimov – město rekordů. V této oblasti hraje svou významnou roli soukromá Agentura Dobrý den,
s.r.o., která provozuje Muzeum rekordů a kuriozit a každoročně pořádá Festival rekordů a kuriozit,
Masopustní průvod, Dětský den a jiné kulturní akce v našem zájmovém území.
Problémem je, že daný region kromě Festivalu rekordů a kuriozit není nijak turisticky významný a
pomocí drobných doprovodných aktivit nedokáže přitáhnout dostatek návštěvníků. Je tedy velmi
nutné vybudovat páteřní síť cyklotrasy, která bude sloužit k bezproblémovému průjezdu městem,
rozšíření pěší turistiky a sestavení propagačních materiálů, které komplexně shrnou všechny
dostupné aktivity a nabídnou návrhy trávení jednotlivých dnů potencionálním návštěvníkům regionu.
Zároveň je nutné veškeré informace aktivně, intenzivně a aktuálně propagovat především na
internetu.
V současné době návštěvníci přijíždějí nejčastěji na 1 – 3 dny a region se tak stává spíše průjezdovou
zastávkou při cestě za jinými atraktivitami v naší republice.
Obce v zájmovém území MAS pořádají především přes léto nejrůznější happeningové akce, jako
například pouťové zábavy, setkání rodáků a hasičské soutěže. Problém však je, že tyto akce nejsou
rovnoměrně rozloženy po celý rok, ale většina jich probíhá pouze přes léto. Hlavním důvodem je
nedostatečná vybavenost malých obcí, poněvadž obce často nemají kulturní dům, multifunkční
objekt nebo sál vhodný pro tyto akce. V případě, kdy jej mají, je často ve špatném stavu a je velmi
nákladné jej příležitostně vytápět. Mapa č. 18 zobrazuje přehled obcí, které mají nějaké kulturní
zařízení.
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Mapa 18 - Obce s kulturním zařízením v zájmovém území MAS

Zdroj: ČSÚ Jihlava, 2013, vlastní zpracování

2.12.

Životní prostředí

Zájmové území MAS Šipka leží v centrální části Českomoravské vrchoviny na horním toku řeky
Želivky, Nežárky a Jihlavy. Charakteristickým znakem je vysoká hustota málo lidnatých sídel a obcí.
Pro využití zemědělské půdy je typické poměrně vysoké procento zornění – 77 %. Poměrně malá
výměra lesa (vzhledem ke geomorfologii okresu) je nepříznivá z hlediska ochrany vod. Rybníky spolu s
ostatními vodními nádržemi a vodními toky, přestože se jedná o minimální podíl na výměře, jsou
jedním z významných krajinotvorných prvků území. Znečištění ovzduší je problematické pouze
v zimních měsících, kdy většina obcí v území je zahalena do oblaku vytvořeného lokálními kotli
rodinných domů, které v naprosté většině využívají zastaralé spalovací kotle na uhlí. V topné sezóně
v podvečerních hodinách není možné větrat, jelikož koncentrace vypouštěných emisí z těchto zdrojů
je vysoká.

2.13.

Půdní fond

Vzhledu krajiny a celkové ochraně půdního fondu je nutné věnovat pozornost. V posledních letech
dochází k rychlému zastavování dalšího území především ve městě Pelhřimov, kde se stále rozšiřuje
jak průmyslová zóna, tak i stavební parcely pro rodinné domy. V okolních obcích na území MAS Šipka
dochází také k výraznému přibývání stavebních parcel. Vše má v důsledku za následek neustálé
přibývání nevyužitých budov jak na návsích obcí, tak i v centru města Pelhřimov. Pro zjištění stavu
přírody je možné využít koeficient ekologické stability, k jehož výpočtu byly použity data o klasifikaci
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půdy z ČSÚ Jihlava. Výpočet byl proveden dle vzorce (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady +
trvalé travní porosty + lesní půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní), který
uvádí příloha č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Po provedení výpočtu bylo
zjištěno, že území MAS Šipka je ekologicky nestabilní, jelikož dosahuje hodnoty 0,89. V některých
obcích je však situace velmi znepokojující, jelikož v nich KES klesá až na hodnotu 0,32. Konkrétní
hodnoty jsou patrné z následující tabulky č. 2 – Koeficient ekologické stability zájmového území MAS
Šipka.
V rámci péče o půdu je velice důležité také věnovat patřičnou pozornost vodní a větrné erozi, jejímž
působením jsou v území MAS ohrožené některé vrcholy, které jsou v analýze vhodně označeny na
několika mapkách. Pro správný analytický přístup však chybí jejich konkrétní značení a vyhotovení
odpovídajícího popisu, který by konkrétně definoval dané ohrožení.

38

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

Tabulka 11 - Přehled druhů pozemků pro jednotlivé obce
Druhy pozemků

KES

Celková
výměra
pozemku
(ha)

Orná
půda
(ha)

Chmelnice
(ha)

Vinice
(ha)

Zahrady
(ha)

Ovocné
sady
(ha)

Trvalé
trávní
porosty
(ha)

Zemědělská
půda (ha)

Lesní
půda
(ha)

Vodní
plochy
(ha)

Zastavěné
plochy
(ha)

Ostatní
plochy
(ha)

Bácovice

472

258

0

0

4

1

51

314

135

2

3

18

0,692

Čelistná

309

179

0

0

2

0

44

224

62

3

2

18

0,558

0

0

0

0

46

0

231

0

830

17

27

143

6,612

Čížkov

303

110

0

0

7

0

20

137

145

1

4

16

1,331

Dobrá Voda

841

255

0

0

11

0

223

489

289

8

7

48

1,713

Kojčice

598

344

0

0

6

0

96

445

85

14

6

47

0,506

Krasíkovice

222

106

0

0

3

0

51

160

28

9

2

22

0,700

0

774

0

0

16

0

201

991

454

18

14

58

0,814

Libkova Voda

741

498

0

0

5

0

117

620

78

7

7

29

0,388

Litohošť

350

183

0

0

2

0

64

248

74

3

5

21

0,684

Nová Buková

516

205

0

0

6

0

113

324

153

10

4

26

1,200

Nový Rychnov

0

0

0

0

26

0

480

0

0

31

24

174

2,712

Olešná

0

729

0

0

11

0

216

956

211

11

15

80

0,545

Pavlov

174

115

0

0

3

0

25

144

9

5

4

12

0,321

Obec

Červená Řečice

Křelovice
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Pelhřimov

0

0

0

0

190

2

0

0

0

132

174

832

0,322

Proseč pod
Křemešníkem

533

213

0

0

5

0

116

333

171

4

4

22

1,238

Putimov

321

197

0

0

6

0

52

256

37

3

5

20

0,441

Rynárec

599

270

0

0

11

0

117

398

119

11

10

62

0,754

Střítež pod
Křemešníkem

375

131

0

0

4

0

101

236

120

3

3

13

1,551

Svépravice

515

287

0

0

4

0

54

345

133

8

5

23

0,632

Útěchovice

624

372

0

0

4

0

55

430

162

3

4

25

0,559

Útěchovičky

406

177

0

0

3

0

64

243

128

6

3

25

0,980

Velký Rybník

628

273

0

0

6

0

51

330

260

9

5

25

1,076

Vokov

266

170

0

0

5

0

44

219

22

3

3

18

0,387

Vyskytná

0

646

0

0

15

0

198

859

505

10

14

80

0,984

Zachotín

0

456

0

0

7

0

146

609

284

66

7

38

1,004

Zajíčkov

454

223

0

0

7

0

79

309

106

5

4

30

0,767

Žirov

282

150

0

0

3

0

39

193

66

3

2

18

0,653

9 529

7 321

0

0

418

3

3 048

9 812

4 666

405

367

1 943

0,887

Celkem
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2.13.1.

Chráněná území

V zájmovém území MAS Šipka se nachází několik chráněných objektů, nejčastěji chráněných území a
památných stromů. Většina z nich je chráněna z důvodu přírodních úkazů na jednotlivých tocích
v území a některé jsou i z důvodu výskytu chráněných živočichů, především bezobratlých korýšů.
Přesný seznam těchto objektů je uveden v tabulce č. 12

Tabulka 12 - Chráněná území a památné stromy na území MAS Šipka
Obec
Typ objektu
Pelhřimov
Skupina stromů
Nový Rychnov
Jednotlivý strom
Libkova Voda
Jednotlivý strom
Červená Řečice
Jednotlivý strom
Radňov (místní část města Pelhřimov)
Jednotlivý strom
Čížkov
Jednotlivý strom
Pelhřimov
Jednotlivý strom
Pelhřimov
Stromořadí
Pelhřimov
Jednotlivý strom
Pelhřimov
Skupina stromů
Nový Rychnov
Přírodní rezervace
Nový Rychnov
Přírodní rezervace
Nový Rychnov
Přírodní rezervace
Nový Rychnov
Ochranné pásmo
Vyskytná
Národní přírodní památka
Vyskytná
Národní přírodní památka
Zachotín
Přírodní rezervace
Zachotín
Ochranné pásmo
Zachotín
Národní přírodní památka
Vyskytná
Národní přírodní památka
Velký Rybník
Národní přírodní památka
Červená Řečice
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014, vlastní zpracování

Název
Lípy u křížku
Dub letní
Lípa srdčitá
Dub letní
Lípa malolistá
Javor babyka
Jilm horský
Javorová alej
Javor mléč
Dvě lípy srdčité
Rybník starý
Čermákovy louky
Křemešník
Křemešník
Jankovský potok
Jankovský potok
Kladinský potok
Kladinský potok
Jankovský potok
Jankovský potok
Jankovský potok
Trnava

Negativní je bohužel stav eutrofizace a zanedbání údržby břehových porostů a přilehlých pozemků. Je
potřeba podporovat zatravnění (zalesnění) svažitých pozemků. Negativně ovlivňuje životní prostředí
místní průmysl a nevhodné obhospodařování zemědělské půdy. Je potřeba začít více komunikovat
s většími zemědělskými družstvy hospodařícími v regionu o jejich pěstebních plánech a pozemkových
úpravách, které je potřeba realizovat především v okolí obcí, kde dochází k zaplavování bahnem.
V některých obcích již byly realizovány části komplexních pozemkových úprav ve smyslu
protipovodňových opatření, jinde je potřeba je zahájit. Jednotlivá opatření budou spočívat především
v dělení velkých souvislých polí pomocí remízků a stromových alejí. Pod svažitými pozemky je
potřeba budovat nebo obnovovat záchytné tůně a rybníčky, které bude možné následně snadno
odbahňovat pomocí zemědělské techniky. Celkově je potřeba uvedená opatření individuálně
posuzovat a kombinovat v jednotlivých konkrétních případech. Níže jsou mapy území č. 19 a 20, ve
kterých jsou oranžově zakroužkovány rizikové vrcholy, u kterých je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost při hospodaření s půdou z důvodu velké svažitosti a blízkosti k obývaným sídlům, případně

41

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

je potřeba realizovat protipovodňová opatření. V oblasti hospodaření s půdou je v neposlední řadě
potřeba věnovat pozornost opatřením, která zabraňují rozšiřování lesa na úkor zemědělské půdy,
proto by bylo dobré podpořit zemědělce v oblasti prořezávání okrajových částí lesů přiléhajících
k loukám a orné půdě.

Mapa 19 - Mapa území s vyznačenými rizikovými vrcholy
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Mapa 20 - Mapa území s vyznačenými rizikovými vrcholy

2.13.2.

Komplexní pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy nabízí v území možnost vyřešit většinu problémů spojených s životním prostředím
za předpokladu vytvoření dobrých a provázaných projektů, které nebudou řešit pouze dílčí problémy,
ale zaměří se na komplexní pozemkové úpravy celých katastrů nejlépe i ve spolupráci se sousedními
katastry. V zájmovém území MAS Šipka doposud byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy (dále
jen KPÚ) pouze v katastrálních územích 4 obcí. Dvě obce mají KPÚ připravené k zahájení a v jedné
obci byly realizovány jiné pozemkové úpravy. Většina obcí však s KPÚ začíná počítat a zahrnuje je do
územního plánu. Celou realizaci značně urychluje NOZ, který nutí obce začít se zabývat touto
problematikou okamžitě a vyřešit tak minimálně všechny vlastnické vztahy komunikací a veřejných
prostranství. Přehled obcí, které se nějakým způsobem začaly KPÚ či JPÚ zabývat, jsou uvedeny
v tabulce č. 13 Obce, které začaly s realizací nebo ji plánují v brzké budoucnosti, mají shodný důvod k
realizaci, kterým jsou především protipovodňová a protierozní opatření. Naopak ostatní obce ke KPÚ
přistupují spíše jen z důvodu vyřešení vlastnických vztahů. MAS Šipka se bude snažit obcím
v zájmovém území pomoci s pozemkovými úpravami především osvětou, protože jejich výsledky
významně přispívají k celkovému rozvoji území z důvodů uvedených v knize Pozemkové úpravy:
 obnovit osobní vztah lidí k zemědělské půdě a krajině,
 vytvořit podmínky pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích,
 zajistit důkladnou ochranu zemědělské půdy jako výrobního prostředku,
 obnovit strukturu krajiny, zvýšit její biodiverzitu a celkovou ekologickou stabilitu,
 zajistit rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství,
 zajistit ochranu kvality vody, zvýšit její retenci v krajině a minimalizovat, povodňové škody.
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Tabulka 13 - Obce zabývající se KPÚ a JPÚ
Obec

Zahájené
KPÚ

Ukončené
KPU

Bučovice
Čelistná
Červená Řečice
Čížkov
Dobrá Voda
Kojčice
X
Krasíkovice
Křelovice
Libkova Voda
Litohošť
Nová Buková
Nový Rychnov
Olešná
Pavlov
Pelhřimov
X
Proseč pod Křemešníkem
X
Putimov
Rynárec
Střítež pod Křemešníkem
Svépravice
Štěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
X
Vyskytná
Zachořím
Zajíčkov
Žirov
Zdroj: MZe ČR – www.eagri.cz, 2014, vlastní zpracování

2.13.3.

Připravené
KPÚ

Zahájené JPÚ

Ukončené
JPÚ

X

X

X

Nakládání s odpady

Produkce odpadů v zájmovém území MAS Šipka je nízká a je podporován separovaný sběr odpadů.
Nyní je potřeba rozvinout třídění bioodpadu a zajistit jeho zpracování nejlépe lokálně v každé obci
nebo pro několik obcí společně. 1.1 2015 vznikla vyhláška Ministerstva životního prostředí, která
zavedla obcím povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).
Výměra zvláště chráněných území v okrese Pelhřimov činí necelá 0,2 % plochy okresu.
Celorepublikový průměr je 1,05 %. V okrese Pelhřimov není žádné velkoplošné zvláště chráněné
území (např. národní park). Značná zachovalost reliéfů krajiny a její vegetace vedla k vyhlášení řady
chráněných území, v nichž je možné se setkat se vzácnými druhy rostlin, ojedinělými druhy živočichů
a zajímavými geologickými útvary.
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2.13.4.

Vodní hospodářství

Analýza této oblasti dobře naznačuje, že do celého území MAS Šipka nepřitéká žádná voda z jiného
území. Tuto skutečnost je velmi důležité si uvědomit a přistoupit tak k celkové péči o krajinu a
uvědomit si další jevy s tím spojené.
Vodní hospodářství v území se opírá o vodní nádrž Švihov na Želivce. Tato skutečnost limituje
hospodaření na zemědělské a lesní půdě a formuje vyšší nároky pro technologii vypouštění
odpadních vod a jejich čištění. Zájmové území MAS se nachází přímo na evropském rozvodí. Obec
Nová Buková je jedním z hlavních evropských rozvodí. Zjednodušeně řečeno: veškerá voda, jež
spadne na sever od této malé obce, steče do Labe a do Severního moře. Voda, která spadne na jih od
obce, se dostane do Dunaje a do Černého moře. Většina zájmového území Pelhřimov se nachází v
povodí řeky Želivky, která tvoří páteř hydrografické sítě. U obce Sedlice je na Želivce vybudována
přehrada Sedlice o objemu zadržené vody 2,8 mil. m3 s vyrovnávací nádrží Vřesník (1,5 mil. m3). Na
Trnavě u Želiva se nachází nádrž Trnávka (6,68 mil. m3). Ze zbylé části zájmového území MAS odvádí
vodu řeka Jihlava, která je v povodí Dunaje.
Některé obce evidují výrazně zhoršenou kvalitu pitné vody, jiné pak mají někdy až kritický nedostatek
pitné vody, a proto své studny stále posilují a vytváří nové vrty. Proto by mělo být snahou v území
udržet co nejvíce vody, a to ať už se jedná o dešťovou nebo pramenitou vodu a zároveň její přirozený
odtok co nejvíce zpomalit.

Mapa 21 - Rozvodí v zájmovém území MAS

Zdroj: www.idnes.cz; foto: Google.com

45

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

2.14.

Analýza možností spolufinancování

Analýza možností spolufinancování ukazuje prostředky, které obce vložily do investic a oprav
v posledních 4 letech. Do těchto položek bylo započítáno vše, co by mohlo být spolufinancováno
pomocí dotací. Z těchto údajů po odečtení všech získaných dotací dostáváme skutečnou částku,
kterou budou v následujících letech obce schopné uvolnit ze svých prostředků ke spolufinancování
získaných dotací. Z uvedených hodnot bylo zjištěno, že na území MAS Šipka je v průměru ročně
investováno 123 milionů korun a tato částka je kryta v průměru z 38% z dotací a z 62% z rozpočtů
obcí.
V případě, že by se podařilo dostatečně pokrýt veškeré investiční akce všech obcí a zvýšit tak celkové
krytí investic dotacemi na 70%, tak by se mohl celkový disponibilní objem financí zájmového území
zvýšit při uvažované dotaci až na 260 milionů korun ročně, což by vzhledem k plánům rozvoje obcí
pokrývalo za 5 let zhruba 70% jejich celkových investičních potřeb. Konkrétní údaje o dotacích a
celkových investicích jsou vypočteny v tabulkách č. 14 a 15.

Tabulka 14 - Podíl dotací na investicích v obcích
Podíl dotací na investicích
Obec
Bácovice
Čelistná
Červená Řečice
Čížkov
Dobrá Voda
Kojčice
Krasíkovice
Křelovice
Libkova Voda
Litohošť
Nová Buková
Nový Rychnov
Olešná
Pavlov
Pelhřimov
Proseč pod Křemešníkem
Putimov
Rynárec
Střítež pod Křemešníkem
Svépravice
Útěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
Vyskytná
Zachotín

2010
79,07%
23,62%
7,29%
225,39%
415,52%
12,87%
19,58%
16,46%
10,44%
24,89%
38,81%
12,15%
7,66%
36,39%
22,68%
23,57%
17,34%
10,62%
18,58%
20,80%
77,93%
46,84%
595,51%
20,86%
12,60%
82,27%

2011
13,54%
26,43%
43,74%
17,26%
37,36%
16,54%
32,74%
17,97%
14,33%
21,54%
5,34%
52,87%
7,59%
50,45%
44,24%
17,43%
8,15%
11,87%
13,15%
189,41%
32,55%
31,18%
12,79%
16,47%
37,95%
17,48%

2012
14,27%
25,48%
25,02%
30,23%
2,77%
2,87%
34,63%
15,07%
11,92%
35,67%
19,31%
20,90%
10,20%
46,52%
44,01%
19,60%
87,03%
10,40%
20,34%
12,20%
47,27%
24,65%
97,13%
13,10%
58,81%
12,05%

2013
15,53%
27,88%
0,00%
17,70%
47,36%
3,85%
18,44%
60,58%
5,54%
33,85%
34,28%
8,53%
6,68%
35,97%
29,90%
23,96%
4,15%
3,69%
26,85%
17,87%
24,30%
28,39%
14,83%
15,91%
7,13%
4,73%
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Zajíčkov
24,67%
22,20%
Žirov
529,07%
24,89%
Průměr
86,91%
29,91%
Zdroj: FIN2-12 jednotlivých obcí, 2010 - 2013, vlastní výpočty a zpracování

19,24%
21,15%
27,92%

18,97%
18,60%
19,84%

Tabulka 15 - Roční průměry investic, dotací a celkové investice za 4 roky
Roční průměry
Obec

Investice

Dotace

Podíl
dotací
0,31
0,26
0,19
0,73
1,26
0,09
0,26
0,28
0,11
0,29
0,24
0,24
0,08
0,42
0,35
0,21
0,29
0,09
0,20
0,60
0,46
0,33
1,80
0,17
0,29
0,29
0,21
1,48

Bácovice
1 318,00
674,75
Čelistná
425,25
109,50
Červená Řečice
9 816,75
2 319,25
Čížkov
606,00
316,00
Dobrá Voda
2 038,25
1 028,50
Kojčice
2 060,25
114,50
Krasíkovice
451,50
109,50
Křelovice
4 262,50
1 976,25
Libkova Voda
1 371,50
137,50
Litohošť
446,50
126,50
Nová Buková
945,25
116,75
Nový Rychnov
5 196,00
1 869,75
Olešná
1 613,25
131,50
Pavlov
264,50
109,50
Pelhřimov
74 571,15
26 800,70
Proseč pod Křemešníkem
527,25
109,50
Putimov
1 960,00
549,25
Rynárec
1 687,00
130,00
Střítež pod Křemešníkem
592,00
109,25
Svépravice
603,00
281,25
Útěchovice
341,25
153,00
Útěchovičky
352,75
109,50
Velký Rybník
5 575,75
5 168,25
Vokov
677,00
109,50
Vyskytná
5 733,25
2 259,50
Zachotín
1 063,00
168,75
Zajíčkov
521,50
109,75
Žirov
551,50
593,25
Celkem
125 571,90
45 791,20 Kč
Průměr
4 484,71 Kč
1 635,40 Kč
41,14%
Zdroj: FIN2-12 jednotlivých obcí, 2010 - 2013, vlastní výpočty a zpracování

Celkové investice
bez dotace
2 573,00
1 263,00
29 990,00
1 160,00
4 039,00
7 783,00
1 368,00
9 145,00
4 936,00
1 280,00
3 314,00
13 305,00
5 927,00
620,00
191 081,78
1 671,00
5 643,00
6 228,00
1 931,00
1 287,00
753,00
973,00
1 630,00
2 270,00
13 895,00
3 577,00
1 647,00
-167,00
319 122,78
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2.15.

Analýza problémů a potřeb
Problém

Sídelní struktura a demografické
poměry









řídké osídlení zájmového území MAS
značné rozdíly v demografických
charakteristikách regionu mezi
městem a zbylým venkovským
prostorem
stárnutí populace v obcích
nejbližšího okolí Pelhřimova
nevyužívání původní zástavby
v obcích (neustálé přibývání
novostaveb a zároveň zůstává
nevyužita původní zástavba)
mnoho vzdálených místních částí
města Pelhřimov
nepříznivá vzdělanostní struktura
obyvatelstva (podprůměrný podíl
obyvatel se středoškolským i
vysokoškolským vzděláním)

Dopravní a technická infrastruktura




špatný technický stav vozovek
horší dopravní obslužnost malých
obcí
zvláště v malých obcích
nedostatečná technická
infrastruktura



malý počet obcí napojen na
vysokorychlostní internet



absence komplexního informačního
systému pro občany, podnikatele,
návštěvníky



není zde podporována alternativní
doprava (cyklostezky využitelné pro
pěší a in-line bruslaře)
komunikace nejsou přizpůsobené
cyklistům (ve špičce prakticky není
možné se po komunikacích
směřujících a procházejících
Pelhřimovem pohybovat na kole



Potřeba

Zintenzivnit spolupráci
veřejného sektoru
Potlačování rozdílů
systematickou podporou
vzdálenějších oblastí od
Pelhřimova

Řešení z ESI fondů

Realizace SCLLD

Preferenční kritéria při
výběru projektů v SCLLD

Rozvíjet sociální služby

SC 3.1, 4.1 a 4.2; IROP + OP Z

Využívat stávající zástavbu

Preferenční kritéria při
výběru projektů v SCLLD

Spolupráce místních částí
s přilehlými obcemi
Podporovat zvyšování
kvalifikace včetně
mimoškolního vzdělávání

Realizace SCLLD

SC 1.2 a 4.1; IROP + OP Z

Snížit jejich využívání nabídkou SC 1.1; IROP
alternativní dopravy,
především budováním
cyklostezek
SC 1.3 – EFEKT; SC 1.4 –
dotace státního rozpočtu +
Rozvíjet infrastrukturu
aktivita místních spolků; SC
1.5 – OP ŽP; SC 1.6 –
individuální výstavba
v obcích
Podporovat rozvoj
Kolektivní vyjednávání
internetového připojení
malých obcí
Budování spolupráce
SC 5.1; PRV
s informačními portály +
přenesení zkušeností ze
zahraničí

Budování infrastruktury

SC 1.1; IROP
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neefektivní informovanost
cestujících o možnostech kombinace
veřejné dopravy
nedostatečná kanalizační síť
napojená ČOV
nedostatek kvalitní pitné vody



zastaralé veřejné osvětlení



řada významných vodovodních
přivaděčů a rozvodů a navazujících
zařízení potřebuje rekonstrukci a
modernizaci



Instalace telematických
zařízení na místech, kde je
možnost kombinace dopravy
Systematická rekonstrukce a
volba nejlepších řešení a jejich
následná realizace
Výměna veřejného osvětlení

Opravy a dobudování nových
vrtů a přivaděčů

SC 1.1; IROP

SC 1.5 – OP ŽP

SC 1.3 – EFEKT

Kombinace SC 1.5 – OP ŽP a
národních programů (MZE)

Hospodářství a trh práce







většina podnikatelských aktivit
soustředěna v Pelhřimově
absence dostatečného počtu
zaměstnavatelů v malých obcích
nedostatečná podpora začínajících a
malých podnikatelů
rozdíly v ukazatelích trhu práce mezi
městem a venkovem
obyvatelé z menších obcí musí
vyjíždět za prací

Podporovat podnikání
v malých obcích.

SC 3.1 a 3.2; IROP + PRV a
Preferenční kritéria při
výběru projektů v SCLLD

dlouhodobě nezaměstnaní
soustředění v sociálně vyloučené
lokalitě Nový Rychnov
neexistence sociálního podniku

Motivovat dlouhodobě
nezaměstnané k hledání
práce. Začlenit je do komunity.



klíčový zaměstnavatelé využívají
personální agentury a přiváží si
pracovní sílu ze zahraničí

Motivovat zaměstnavatele
k zaměstnávání místních,
ideálně dlouhodobě
nezaměstnaných.

SC 4.1 OP Z



vysoká závislost na významných
zaměstnavatelích

Podporovat podnikání
v malých obcích.

SC 3.1 a 3.2; IROP + PRV

Dobudování chybějící
vybavenosti individuálně
v jednotlivých obcích

Kombinace všech SC kromě
4.1 a 4.2 + národní programy
+ individuální programy +
rozpočty obcí.



Občanská vybavenost


nízká úroveň občanské vybavenosti
zvláště v menších obcích



ekonomické problémy škol
(projevují se zejména nevyhovujícím
technickým vybavením škol a
nedostatečně obnovovaným stavem
budov)

Postupné zateplování
veřejných budov

SC 3.1, 4.1, 4.2, 1.2; IROP +
OP Z

SC 2.3; OP ŽP
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nedostatek vhodných vnitřních i
venkovních prostor pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže

Budování sportovišť a míst pro
vnitřní volnočasové a
vzdělávací aktivity



nedostatečná kapacita zařízení
sociální péče o zdravotně postižené
občany
absence některých sociálních služeb
pro ohrožené a krizové sociální
skupiny

Vybudování komunitního
centra a rozšíření kapacity a
struktury sociálních služeb

málo veřejně přístupných hřišť
nedostatek kulturních domů
s celoročním provozem

Budování hřišť

SC 1.6; obecní rozpočty

Zateplování stávajících
kulturních domů

SC 2.3; OP ŽP






Cestovní ruch
 celkově ještě nedostatečná
vybavenost území turistickou
infrastrukturou (ubytovací,
sportovně – rekreační služby,
nabídka venkovské turistiky,
koupaliště)
 malá nabídka aktivit pro zimní
turistiku
 značná rozdílnost v kvalitě
turistických služeb
 stále ještě špatný stav památek a
historických objektů – ohrožení
image oblasti
 malý počet turistických programů a
tras (pro domácí i zahraniční
návštěvníky) s komplexním
zajištěním služeb
 dosud téměř neexistující organizační
struktura cestovního ruchu
(roztříštěná propagace, reklama,
prodej)
 slabá kooperace v rámci regionu
 téměř neexistující profesní sdružení
poskytovatelů turistických služeb
(lokální, regionální úroveň)
 nevyužité možnosti spolupráce
veřejné správy, neziskového i
soukromého sektoru
Životní prostředí




nízké zásoby podzemních vod
nadměrné zornění, velké bloky orné
půdy
velká eroze zemědělské půdy

Podpora podnikatelů
zaměřujících se na turistiku.
Rozvoj informovanosti
návštěvníků. Zahájení
systematické mezisektorové
spolupráce k řešení
problematiky turistiky.
Přenesení zkušeností
z okolních regionů a ze
zahraničí. Prohloubení
spolupráce s Krajem Vysočina
a Hospodářskou komorou

Rekultivovat krajinu, zvýšit
zalesnění, začít hospodařit
s dešťovou vodou. Zintenzivnit
spolupráci se zemědělci

SC 1.2, 1.6; IROP + obecní
rozpočty

SC 1.2, 4.2; IROP + OP Z

SC 3.1, 3.2, 5.1; IROP + PRV a
Preferenční kritéria při
výběru projektů v SCLLD

SC 2.1, 3.2; PRV + OP ŽP
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převaha smrčin, málo různorodá
skladba lesů
málo bohatá krajinná struktura –
střídání lesů, zemědělské krajiny,
drobné vodní plochy



málo využívané alternativní zdroje
energie



nedostatek nádob na tříděný odpad
ve venkovských oblastech
nízká úroveň třídění odpadu
především v menších obcích





nedostatečná kvalita kanalizační sítě
a ČOV



nevyřešené KPÚ ani JPÚ (problém
s vlastnictvím pozemků)

2.16.

Začít využívat nové ekologické
zdroje energie.

Dovybavení a rozšíření
kontejnerových hnízd, dle
aktuálních potřeb a trendů
v separaci a svozu odpadu.
Rekonstrukce a dostavba
kanalizací a ČOV
Motivace k řešení v podobě
dotací na společná zařízení,
které jsou možné až po
dokončení PÚ

Preferenční kritéria napříč
jednotlivými SC, které
umožňují výstavbu a
rekonstrukce budov.

SC 2.2; OP ŽP

SC 1.5; OP ŽP

SC 2.1; PRV

SWOT analýza

SWOT analýza zahrnuje veškeré zjištěné problémy a potřeby zájmového území Místní akční skupiny
Šipka, je tedy komplexní analýzou problémů a potřeb pro Analytickou část SCLLD MAS Šipka.
S – Silné stránky
Sídelní struktura a demografické poměry








vnitřně integrované území (oblast
Vysočiny)
součástí území MAS je obec
s rozšířenou působností
existence přirozeného střediska území
zabezpečujícího základní funkce pro
všechny obce
malým obcím se daří udržet si počet
obyvatel
příliv nových mladých obyvatel do
malých obcí, více vzdálených od města
Pelhřimov
aktivita seniorů
krátká dojezdová vzdálenost
z přilehlých částí Pelhřimova

W – Slabé stránky
Sídelní struktura a demografické poměry








řídké osídlení zájmového území MAS
značné rozdíly v demografických
charakteristikách regionu mezi městem
a zbylým venkovským prostorem
stárnutí populace v obcích nejbližšího
okolí Pelhřimova
nevyužívání původní zástavby v obcích
(neustálé přibývání novostaveb a
zároveň zůstává nevyužita původní
zástavba)
mnoho vzdálených místních částí města
Pelhřimov
nepříznivá vzdělanostní struktura
obyvatelstva (podprůměrný podíl
obyvatel se středoškolským i
vysokoškolským vzděláním)
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patrný nárůst počtu obyvatel trvale
žijících na venkově
 výhodné podmínky bydlení pro mladé
lidi
Dopravní a technická infrastruktura












poloha na komunikacích
nadregionálního významu
1/34 a I/19
blízkost dálnice D1
kvalitní dálniční připojení zájmového
území MAS
dobrá dojezdová vzdálenost do velkých
krajských měst
rovnoměrně rozložená železniční síť,
která je vhodná pro dopravní
obslužnost území
struktura a celkový stav zásobování
elektrickou energií je vyhovující
možnost využívání stále se rozšiřujících
služeb mobilních operátorů.
oblast vykazuje vysoký stupeň napojení
obyvatel na veřejné vodovody (cca 95%
obyvatel)
využití menších zdrojů kvalitní podzemí
vody pro zásobování obcí mimo dosah
vodovodů

Hospodářství a trh práce








významné postavení sektoru služeb a
průmyslu v ekonomice
vysoká zaměstnanost v sektoru služeb
nezaměstnanost je pod celostátním
průměrem
postupný rozvoj obchodní činnosti
zlepšující se podmínky pro zemědělství
(nadprůměrné úrody v posledních
letech)
vysoká kvalita zemědělských produktů a
vysoká míra úrody
tradice zemědělství, vztah obyvatelstva
k němu

Dopravní a technická infrastruktura




špatný technický stav vozovek
horší dopravní obslužnost malých obcí
zvláště v malých obcích nedostatečná
technická infrastruktura
 malý počet obcí napojen na
vysokorychlostní internet
 absence komplexního informačního
systému pro občany, podnikatele,
návštěvníky
 není zde podporována alternativní
doprava (cyklostezky využitelné pro pěší
a in-line bruslaře)
 komunikace nejsou přizpůsobené
cyklistům (ve špičce prakticky není
možné se po komunikacích směřujících
a procházejících Pelhřimovem
pohybovat na kole
 neefektivní informovanost cestujících o
možnostech kombinace veřejné
dopravy
 nedostatečná kanalizační síť napojená
ČOV
 nedostatek kvalitní pitné vody
 zastaralé veřejné osvětlení
 řada významných vodovodních
přivaděčů a rozvodů a navazujících
zařízení potřebuje rekonstrukci a
modernizaci
Hospodářství a trh práce








většina podnikatelských aktivit
soustředěna v Pelhřimově
absence dostatečného počtu
zaměstnavatelů v malých obcích
nedostatečná podpora začínajících a
malých podnikatelů
rozdíly v ukazatelích trhu práce mezi
městem a venkovem
obyvatelé z menších obcí musí vyjíždět
za prací
dlouhodobě nezaměstnaní soustředění
v sociálně vyloučené lokalitě Nový
Rychnov
neexistence sociálního podniku
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dostatek zastavitelných ploch pro
výrobu
 existence významných zaměstnavatelů
 příchod nových investorů do
průmyslové zóny ve městě Pelhřimov
Občanská vybavenost



existence VOŠ Pelhřimov
dostatečně široká oborová struktura
středních a učňovských škol
 dostatečná kapacita středních škol
 Nemocnice v Pelhřimově s poliklinikou
 participace nestátních, neziskových
organizací v systému sociální péče
 nízká kriminalita a nízký podíl sociálně
rizikových skupin obyvatelstva
 existence nestátního sektoru v oblasti
sportu, kultury a práce s dětmi a
mládeží
 zájem obcí o školy a školky
 existence Senior pointu
 existence Family pointu
 dostatek zastavitelných ploch pro
bydlení
 existence volnočasových aktivit
 existence informačního centra pro
mládež
Cestovní ruch













velmi kvalitní přírodní a životní
prostředí (ekologicky jedna z
nejkvalitnějších oblastí ČR)
přírodní předpoklady pro celoroční
rekreaci
nabídka zajímavých turistických
atraktivit
významné kulturní akce s nadregionální
významem
přírodní a kulturně technické zázemí
pro rozvoj cestovního ruchu
houbařský region
agroturistika na vzestupu
významné centrum kultury a historie –
Pelhřimov
velmi dobrá dopravní dostupnost
z okolních krajů, daná polohou v centru
ČR
existence rekreačních oblastí
existence evropské dobrovolné služby
podpora mezinárodní mobility mládeže



klíčový zaměstnavatelé využívají
personální agentury a přiváží si pracovní
sílu ze zahraničí
 vysoká závislost na významných
zaměstnavatelích
Občanská vybavenost











nízká úroveň občanské vybavenosti
zvláště v menších obcích
neexistence vysokoškolského sektoru
ekonomické problémy škol (projevují se
zejména nevyhovujícím technickým
vybavením škol a nedostatečně
obnovovaným stavem budov)
nedostatek vhodných vnitřních i
venkovních prostor pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže
nedostatečná kapacita zařízení sociální
péče o zdravotně postižené občany
absence některých sociálních služeb pro
ohrožené a krizové sociální skupiny
málo veřejně přístupných hřišť
nedostatek kulturních domů
s celoročním provozem
nízká kapacita školek v některých obcích

Cestovní ruch










celkově ještě nedostatečná vybavenost
území turistickou infrastrukturou
(ubytovací, sportovně – rekreační
služby, nabídka venkovské turistiky,
koupaliště)
malá nabídka aktivit pro zimní turistiku
značná rozdílnost v kvalitě turistických
služeb
stále ještě špatný stav památek a
historických objektů – ohrožení image
oblasti
malý počet turistických programů a tras
(pro domácí i zahraniční návštěvníky) s
komplexním zajištěním služeb
dosud téměř neexistující organizační
struktura cestovního ruchu (roztříštěná
propagace, reklama, prodej)
slabá kooperace v rámci regionu
téměř neexistující profesní sdružení
poskytovatelů turistických služeb
(lokální, regionální úroveň)
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Životní prostředí


krajina není narušena rozsáhlejší těžbou
surovin
 nízké znečištění venkova
 vyšší polohy – klimatické podmínky
vhodné pro letní i zimní rekreaci,
zdravotní pobyty
 řeky, rybníky, vodní nádrže pro
víceúčelové využití
 častá pestrá krajinná mozaika, lokální
atraktivní krajinné scenérie
 zdravé životní prostředí
 zdroje kvalitní pitné vody
 relativně dobrý zdravotní stav lesních
porostů
 poměrně vyrovnaný podíl zastoupení
různých věkových skupin lesních
porostů
 vysoký podíl trvalých travních porostů
z výměry zemědělské půdy, přesahující
13% - v porovnání s průměrem ČR
 rozvoj ekologického zemědělství
 SOPMO, a.s. vlastněno obcemi
 v malých obcích vysoký podíl
dobrovolného kompostování BRKO
Území MAS Šipka a jeho podpora




i přes nepodpořený program LEADER se
MAS Šipce podařilo čerpat dotace pro
obce ve svém zájmovém území
prostřednictvím možných výzev, jako
byly např. projekty spolupráce, či
program Grundtvig a OP ŽP
společné znaky území

nevyužité možnosti spolupráce veřejné
správy, neziskového i soukromého
sektoru
Životní prostředí



nízké zásoby podzemních vod
nadměrné zornění, velké bloky orné
půdy
 převaha smrčin, málo různorodá
skladba lesů
 málo využívané alternativní zdroje
energie
 velká eroze zemědělské půdy
 neefektivní rozvody CZT v Pelhřimově
 nedostatek nádob na tříděný odpad ve
venkovských oblastech
 nízká úroveň třídění odpadu především
v menších obcích
 nedostatečná kvalita kanalizační sítě a
ČOV
 nekoncepční zastavování půdy
 vysoké znečištění vzduchu na venkově
v topné sezóně (neefektivní lokální
kotle na tuhá fosilní paliva)
 nevyřešené KPÚ ani JPÚ (problém
s vlastnictvím pozemků)
 málo bohatá krajinná struktura –
střídání lesů, zemědělské krajiny,
drobné vodní plochy
Území MAS Šipka a jeho podpora



O – Příležitosti
Sídelní struktura a demografické poměry



podpora využití neobydlených domů
pro rekreaci
přírůstek obyvatel na venkově oproti
celkovému úbytku obyvatel v zájmovém
území (okresu, kraji)

území nemělo podpořené SPL v letech
2007 – 2013
některé obce jsou již v sousední MAS

T – Ohrožení
Sídelní struktura a demografické poměry





stárnutí obyvatelstva
úbytek obyvatelstva v regionu
mnoho malých obcí
neustálý přírůstek brownfieldů na
venkově
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vznikající nové pozemky k stavbě
nových rodinných domů
Dopravní a technická infrastruktura










obnova místních komunikací v obcích
budování cyklotras a především
cyklostezek
posílení bezpečnosti cyklistů
pořízení telematického vybavení pro
komplexní informování cestujících
zkvalitnění stavu v oblasti čištění
odpadních vod
zkvalitnění stavu v oblasti zásobování
obcí pitnou vodou
posílení významu internetu, budování
kvalitní ICT v obcích, veřejný internet na
obcích
posilování znalostí ICT ve veřejné správě
výměna veřejného osvětlení v obcích
(generuje úspory na spotřebě el. eng.)

Hospodářství a trh práce



rekonstrukce a modernizace farem
zvýšit, zefektivnit a zkoordinovat
spolupráci podnikatelského sektoru,
místních samospráv a státní správy při
tvorbě podnikatelského klimatu
 zlepšovat podmínky pro začínající
podnikatele
 podpora všech forem odborného
vzdělávání včetně poradenství
 větší provázání sféry vzdělávání a trhu
práce s cílem přiblížení se potřebám
zaměstnavatelů
 vytvoření podnikatelského inkubátoru
 podpora internetových obchodů a
jiného podnikání on-line
 vznik sociálního podniku
Občanská vybavenost




rozšíření mimoškolních vzdělávacích a
výchovných programů, jako součásti
systému prevence sociálně
patologických sociálních jevů a podpory
zaměstnanosti znevýhodněných
věkových skupin
zvýšit podíl nestátních neziskových
subjektů v systému sociální a zdravotní
péče

Dopravní a technická infrastruktura


neustálé zastarávání instalovaných
technologií a technické infrastruktury
 případný útlum hromadné dopravy
 nekoordinovanost priorit v oblasti
budování infrastruktury z hlediska
investorských práv a povinností
(vlastnické vztahy)
 neustálé zastarávání infrastruktury
 zpožďování výstavby a modernizace
významných dopravních tahů
(nedostatek finančních prostředků)
 ohrožení mobility pracovních sil
v důsledku zhoršování dopravní
dostupnosti a obslužnosti řady lokalit
 nepříznivé klimatické podmínky
zrychlující chátrání dopravní
infrastruktury
Hospodářství a trh práce








stárnutí obyvatelstva
odchod vzdělaných a čerstvě
vystudovaných lidí do větších měst
malá technologická inovace
nízká automatizace výroby u malých
řemeslníků
velké území, které není pokryto
vysokorychlostním internetem (hluboko
pod průměrem ČR)
nedostatek spolupráce v oblasti B2B
v regionu (spíše rivalita než spolupráce)
většina podnikatelských aktivit
soustředěna v Pelhřimově

Občanská vybavenost





zvyšující se podíl starých a zdravotně
postižených občanů
stárnutí obyvatelstva bude klást větší
nároky na jejich zajištění sociální péče
emigrace mladých a kvalifikovaných
obyvatel z pracovních důvodů
nevybudováním dostatečné
infrastruktury občanské vybavenosti by
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vytváření pracovních podmínek pro
výkon alternativních trestů, zejména se
zřetelem na problematiku delikvence
mládeže
rozšířit množství poskytované péče o
přestárlé občany
začlenění NNO do systému
volnočasových aktivit
podpora zlepšení úrovně občanské
vybavenosti zvláště v menších obcích
(multifunkční hřiště, dětská hřiště,
klubovny)
opravy a zateplení kulturních domů
(případně jejich nová výstavba)
přilákání nových obyvatel i do malých
obcí vzdálenějších od Pelhřimova
podpora rozšíření kapacit zařízení
sociální péče
nové veřejné osvětlení

Cestovní ruch













využití potenciálu území z hlediska
cestovního ruchu
využití místních tradic pro rozvoj
cestovního ruchu
podpora realizace netradičních a
zajímavých společenských akcí pro
návštěvníky zájmového území
podpora budování chybějících
ubytovacích kapacit v obcích
zkvalitňování základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu
využití volného venkovského méně
kvalitního bytového fondu pro rekreaci
obyvatelstva (chalupářství)
zlepšení stavu památek a historických
objektů (image mikroregionu)
zvýšení počtu turistických programů a
tras (pro domácí i zahraniční
návštěvníky)
komplexní poskytování služeb
zákazníkům
zpracování projektu mikroregionálního
turistického produktu (definice a cíle,
analýza turistické nabídky a poptávky,
statistické informace, propagace a
reklama, prodej, organizační struktura)
příprava specifických programů pro
zvýšení pobytové návštěvnosti v rámci

znovu mohlo dojít k zahájení
vylidňování venkova
 ceny energií
 energetické štítky veřejných budov
 nedostatek kvalifikovaných pedagogů
 dlouhodobý emigrační charakter
(v posledních letech je příznivější)
 nižší úroveň základní občanské
vybavenosti související s nižším
zastoupením větších měst a s
rozdrobeností sídelní struktury
 snižující se životní úroveň rodin, kde
jsou děti finančně závislé na rodičích
 ztráta sociálních vazeb k místu v
důsledku nadměrné vyjížďky
 rušení ZŠ a MŠ v některých obcích
 celodenní vylidňování obcí
 neznámá poptávka po mimoškolním
vzdělávání
Cestovní ruch














nedocenění významu kulturního a
přírodního bohatství
stále nízký standard většiny turistických
služeb a infrastruktury
nevyužití moderní technologií
k propagaci turistických atraktivit
klimatické změny
snižování podpory rozvoje cestovního
ruchu z celostátní úrovně (nezbytná
finanční a legislativní podpora státu)
nedostatek finančních prostředků na
údržbu památkového fondu
růst konkurence jiných srovnatelných
turistických regionů
stále nízký standard většiny turistických
služeb a infrastruktury
podcenění významu zajištění dopravní
obslužnosti v oblastech atraktivních pro
cestovní ruch
nedostatek zainteresovaných a
schopných aktérů cestovního ruchu při
budování regionálních turistických
organizací
vnímání oblasti jako destinace málo
vhodné pro aktivní a dobrodružnou
dovolenou
nedostatečná informovanost o nabídce
kulturních a volnočasových aktivit
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kompletní nabídky mikroregionu
(tematické a speciální programy, např.
pro rodinnou prázdninovou turistiku,
ozdravné pobyty, kulturní památky,
agroturistika)
 vytváření pracovních míst v turistickém
ruchu (snižování nezaměstnanosti)
 budování cyklotras kulturní a sportovní
festivaly a soutěže i mezinárodního
významu
 využití možnosti spolupráce veřejné
správy, neziskového i soukromého
sektoru
Životní prostředí












budování a oprava kanalizací a
vodovodů v obcích
revitalizace krajiny (pozemkové úpravy)
environmentální výchova a vzdělávání
využití alternativních zdrojů energie
třídění odpadů
lepší územní plánování (odborné)
budování rybníků
realizace protipovodňových a
protierozních opatření
realizace KPÚ a JPÚ
osvěta v rámci KPÚ a JPÚ
státní podpora GREENINGu

Území MAS Šipka a jeho podpora



schválení SCLLD a jeho podpora
jednotlivými operačními programy
přijmout obce tvořící bílá místa




Životní prostředí


ekologické zátěže – bývalé skládky,
divoké skládky
 zhoršování ovzduší
 nárůst prašnosti
 špatná retenční schopnost krajiny
 nízká podpora ekologicky šetrných
projektů či záměrů
 znehodnocování půdy erozí
 nevyřešené vlastnické struktury
především u veřejných prostranství a
komunikací
 nepřipravenost obcí na důsledky
vyplívající z NOZ
 špatná realizace protipovodňových
opatření
Území MAS Šipka a jeho podpora




2.17.

nezájem o vnitrostátní turistiku
neochota turistů utrácet a zdržet se
delší dobu na území MAS

neschválení standardizace MAS a
následné znemožnění podpory aktérů
v zájmovém území
neochota obcí, které nejsou v žádné
MAS zapojeny

Závěr SWOT analýzy

Vypracovaná SWOT analýza poukazuje na nutnost rozvoje venkovského prostředí území MAS Šipka
především v oblastech podpory podnikatelských příležitostí, rozvoje občanské vybavenosti, prostor
pro volnočasové aktivity, kultury, celoživotního učení, životního prostředí a cestovního ruchu. Rozvoj
uvedených oblastí podnítí vznik nových pracovních míst a udržení nárůstu obyvatel na venkově a
rozvoj služeb pro obyvatele.
Jsme si vědomi, jak veškerých slabých a silných stránek, tak i příležitostí a hrozeb a snažíme se
tomuto přizpůsobit naše jednání a strategii. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že si jsme připraveni
řešit slabé stránky a vyrovnat se s případnými hrozbami.
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2.18.

Vazba na strategické dokumenty

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka je zpracována v návaznosti a
v souladu se strategickými dokumenty Kraje Vysočina, obcí i Místní akční skupiny Šipka. Konkrétně se
jedná o Program rozvoje Kraje Vysočina, Strategii Kraje Vysočina 2020, strategické dokumenty
mikroregionu, strategické dokumenty obcí (programy rozvoje obcí), územní plány obcí a jejich
projektové záměry, předchozí verze Integrované strategie území MAS Šipka a Strategický plán
LEADER MAS Šipka.
Strategie byla vytvořena na základě Národního strategického plánu LEADER 2014+. Poněvadž ne ve
všech obcích v zájmovém území MAS mají zpracované programy rozvoje obcí nebo nejsou
aktualizovány nebo se nepoužívají, tak proto byla ve většině obcí vedena jednání se zastupiteli, na
kterých byly projednány konkrétní investiční a rozvojové záměry. Dále byla v jednotlivých obcích na
území MAS provedena analýza možností spolufinancování všech záměrů, která vycházela ze
skutečných rozpočtů (výdajů na investice a opravy) obcí za poslední čtyři roky. Jako podklad pro tuto
analýzu sloužily přílohy závěrečných účtů obcí – FIN2-12 za roky 2010 – 2013.
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3. Strategická část SCLLD Místní akční skupiny Šipka
Strategická část SCLLD Místní akční skupiny Šipka stanovuje jasnou vizi a misi spolku MAS Šipka a
Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Šipka. Dále definuje dlouhodobé priority i
jednotlivé cíle vedoucí k jejich dosažení. Strategická část jasně definuje konkrétní měřitelné výstupy,
jejichž pomocí je možné jednoznačně hodnotit průběh a stupeň dokončení realizace této strategie.

3.1.
3.1.1.

Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
Mise

Místní akční skupina Šipka je spolek, který má za svůj hlavní cíl podporovat rozvoj svého zájmového
území udržitelným způsobem. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi
soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci
metody leader a synergického efektu vzniklého mezisektorovou spoluprací za pomoci komunitně
vedeného místního rozvoje.

3.1.2.

Vize

Místní akční skupina Šipka chce být respektovanou organizací jak mezi zastupiteli jednotlivých obcí,
podnikatelů, zemědělců, tak v neposlední řadě u občanů působících a žijících v jejím zájmovém
území. MAS Šipka se stane klíčovou organizací v oblasti rozvoje mezisektorové spolupráce vedoucí
k rozvoji celého zájmového území. Veškeré důležité rozhodování o směru rozvoje zájmového území
bude za přispění odborné facilitace ponechávat především na subjektech působících v zájmovém
území. Tím vším bude naplňovat metodu leader a jako hlavní nástroj jí k tomu bude sloužit tento
strategický dokument, který odráží názory a potřeby všech typů místních aktérů. Uvedené postupy,
priority i aktivity budou naplňovány s výrazným důrazem na udržitelný rozvoj. Místní akční skupina
Šipka se stane rovnocenným partnerem pro spolupráci s ostatními organizacemi stejného typu nejen
v ČR, ale v celé Evropě. Zároveň bude přebírat zkušenosti a dobrou praxi i od subjektů, které působí
v oblastech, jež MAS Šipka bude aktuálně řešit.

3.1.3.

Přehled principů

Uvedená mise a vize organizace bude naplňována dle principů komunitně vedeného místního
rozvoje, principů regionálního trvale udržitelného rozvoje a morálních principů, kterými jsou:
 Přístup zdola nahoru, vše od sběru dat a vytváření priorit vychází od místních aktérů na
základě osobních setkání, dotazníků, workshopů, kulatých stolů, pracovních skupin, on-line
šetření prostřednictvím webových stránek a facebooku.
 Partnerství veřejných a soukromých subjektů na platformě MAS, které přináší další
synergické efekty spolupráce podporující rozvoj území.
 Respektování výsledků evaluací, na základě kterých budou probíhat revize a aktualizace
strategie.
 Inovativnost – nalézání nových řešení tradičních problémů v zájmovém území MAS Šipka.
Inspirace a přenášení zkušeností od obdobných organizací jak v ČR, tak v zahraničí.
 Síťování a spolupráce k přenosu a šíření dobré praxe, a to jak směrem dovnitř, tak i ven z
regionu.
 Trvale udržitelný rozvoj s důrazem na ekologii, rovné příležitosti a genderovou vyrovnanost.
 Transparentnost - nastavení veškerých postupů a činností bude veřejné a kontrolované.
Zároveň bude vše nastaveno tak, aby byla zachována maximální možná auditní stopa.
 Maximalizace elektronizace - dle dostupného ICT vybavení bude probíhat co nejvíce
administrace a pracovní činností elektronicky.
 Podpora decentralizace a dekoncentrace od přirozeného spádového města Pelhřimova.
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3.1.4.

Strategické cíle, priority, aktivity a jejich návaznost na operační programy

Hlavní pořadí priorit vzniklo na základě průniku výstupů z komunitních plánování, zásobníku projektů a stavu zájmového území MAS Šipka definovaného v analytické části.
Při přípravě proběhla komunitní plánování a dotazníková šetření, a to jak u občanů, tak i podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a zastupitelů ve všech obcích
zájmového území. Dále byl proveden sběr plánovaných investic všech zájmových uvedených zájmových skupin, z čehož vznikl zásobník předpokládaných projektů, ze
kterého byly vyhodnoceny priority dle celkového předpokládaného objemu investic do dané oblasti.

Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
Životní prostředí a ekologie
Podpora podnikání
Podpora měkkých aktivit
Rozvoj spolupráce a partnerství
Strategický cíl

Specifický cíl
1. Doprava

2. Rozvoj infrastruktury občanské
společnosti

Občanská vybavenost,
1. veřejné služby a
3. Veřejné osvětlení
infrastruktura
4. Menší památky a sakrální
stavby
5. Kanalizace, ČOV a vodovody
6. Dětská hřiště a sportoviště
2.

Životní prostředí a
ekologie

1. Obnova krajiny a její využití

Opatření / aktivity
a. Cyklo, in-line a pěší stezky a trasy
b. Bezpečnost – výstavba a rekonstrukce chodníků
a. Komunitní centra a poskytování sociálních služeb
b. Vzdělávací centra

Návaznost na OP - opatření
IROP - 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
IROP - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
IROP - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení

a. Rekonstrukce veřejného osvětlení
a. Opravy menších památek a sakrálních staveb
a. Oprava a budování kanalizací, ČOV a vodovodů
a. Výstavba, opravy a rozšiřování dětských a sportovních
hřišť
a. Neproduktivní k posílení rekreační funkce lesů

x

PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Pozemkové úpravy
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b. Retence vody v lesích
c. Rozvoj lesnické infrastruktury

2. Nakládání s odpadem
3. Úspory energií ve veřejných
budovách

PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická
infrastruktura
PRV - Článek 24, odstavec 1., písmeno a)
Zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích

d. Společná zařízení k zpřístupnění pozemků a zachování
PRV - Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
či obnově krajinného rázu
a. Výstavba a vybavení kontejnerových hnízd
b. Podpora lokálního zpracování odpadu
x
a. Zateplování a využívání odpadního tepla u veřejných
budov, včetně výměny zdrojů vytápění
a. Služby poskytované osobám znevýhodněným na trhu
práce

1. Podpora sociálního podnikání

3. Podpora podnikání

b. Vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na
IROP - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
trhu práce
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
c. Umístnění osob znevýhodněných na trhu práce na
podnikání
uvolněná pracovní místa
d. Nástroje vedoucí k motivaci a aktivizaci osob
znevýhodněných na trhu práce
e. Marketing sociálních podniků
f. Vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce
a. Podpora zakládání a rozvoje malých podniků
b. Rozvinout internetové podnikání
c. Rozvinout výrobu obnovitelných zdrojů paliv

2. Vytvářet pracovní příležitosti na
d. Rozvinout potravinářské mikropodniky zpracovávající
venkově
lokální prvovýrobu
e. Podpora zemědělského podnikání

OPZ - SC 2.3 Zaměstnanost

PRV - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností
PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků
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3. Podpora podnikání v oblasti
cestovního ruchu

4.

Podpora měkkých
aktivit

5.

Rozvoj spolupráce a
partnerství

f. Podpora hospodaření v lesích a zpracování dřeva

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

a. Rekonstrukce a nová výstavba malokapacitních
ubytovacích zařízení

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

b. Rekonstrukce a nová výstavba objektů a ploch pro
rekreaci, pro aktivní trávení volného času, pro provoz
půjčoven sportovního vybavení

PRV - Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

a. Prorodinná opatření - podpora vzdělávání mládeže
1. Realizace vzdělávacích
programů, včetně neformálního a b. Prorodinná opatření - podpora celoživotního
dalšího vzdělávání a prorodinná
vzdělávání
opatření
c. Podpora zařízení typu klub/družina zaměřených na děti
mladšího školního věku
OPZ - SC 2.3 Zaměstnanost
a. Podpora sociálních služeb v souladu se zákona č.
108/2006 Sb.
2. Rozvoj sociálních služeb a
b. Komunitní práce
sociálního začleňování
c. Programy na sociální začleňování mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
a. Spolupráce mezi MAS na národní úrovni
1. Podpora spolupráce mezi MAS b. Spolupráce mezi MAS na mezinárodní úrovni
PRV - Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci
a v území MAS
iniciativy LEADER
c. Rozvoj meziobecní spolupráce
d. Rozvoj mezisektrové spolupráce
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3.1.5.
4. Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost OP
Návaznost
SWOT

Upřesnění opatření a aktivit
1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
1. Doprava
IROP - 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Dopravní a technická infrastruktura"
Název opatření/aktivity

a. Cyklo, in-line a pěší stezky a trasy
b. Bezpečnost – výstavba a rekonstrukce chodníků
b. Bezpečnost – výstavba a rekonstrukce chodníků
Cílem je zajistit bezpečnou pěší a cyklo dopravu a navázat ji na hromadnou dopravu. Realizovaná opatření povedou k
posílení bezpečnosti chodců, cyklistů, in-line bruslařů využívajících uvedenou dopravu při cestě za občanskou vybaveností,
zaměstnáním či vzděláním.
Typy projektů
- nová výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce
se společným nebo odděleným provozem (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b)
- nebo rekonstrukce nebo modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b),
- úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených
jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní
kola,
- doplňkově nutná infrastruktury a odpočívací místa,
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Příjemci podpor
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; subjekty zajištující dopravní obslužnost (stát, kraje, obce, 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).
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
ID
7 51 20
7 63 10

Monitorovací indikátory výsledku
Indikátor
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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ID
7 61 00
7 50 01
7 64 01
7 62 00
Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

Monitorovací indikátory výstupu
Indikátor
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
2. Rozvoj infrastruktury občanské společnosti
IROP - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby oblasti "Občanská vybavenost"

Název opatření/aktivity
a. Komunitní centra a poskytování sociálních služeb
Popis opatření
Vytvoření vhodného zázemí pro komunitní práci a poskytování sociálních služeb. Zvýšit dostupnost sociálních služeb.
Podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od
institucionálních ke komunitním službám.
Popis
- vybudování komunitního centra a to jak nákupem, rekonstrukcí tak opravou jakéhokoli objektu a jeho následné
vybavení potřebným zázemím sloužícím pro plánované aktivity polyfunkčního komunitního centra.
- mohou být podpořeny pouze sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníc službách, a to takové aktivty,
které nejsou zaměřeny výhradně na seniory jako jedinou cílovou skupinu.
Příjemci podpor
Obce a jimi zřizované organizace, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, spolky, ústavy a jiné NNO.
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve
výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Strategický
cíl
Specifický cíl

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
2. Rozvoj infrastruktury občanské společnosti
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Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

IROP - 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby oblasti "Občanská vybavenost"
Název opatření/aktivity

b. Vzdělávací centra
Popis opatření
Vytvoření vhodného zázemí pro vzdělávání, volnočasové aktivity. V oblasti vzdělávání půjde především o zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání.
Popis
- Podpora vzniku a rozvoje infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního vzdělávání – jsou
možné pouze stavební úpravy spojené s budováním nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb., bude se jednat o zařízení nespadající do zákona č. 561/2004 Sb., ale o jiná vzdělávací,
výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu. Dále pak
vybavení a pomůcky nutné pro vzdělávání v klíčových kompetencích.
- Vzdělávání musí být zaměřené na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnostech práce s digitálními technologiemi.
Příjemci podpor
Obce a jimi zřizované organizace, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, spolky, ústavy a jiné NNO.
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve
výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Strategický
1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
cíl
Specifický cíl
3. Veřejné osvětlení
Návaznost
X
OP
Slabé a příležitosti stránky v oblasti "Dopravní a technická infrastruktura" a příležitosti v oblastí
Návaznost
"Občanská
vybavenost"
SWOT
Opatření/aktivity
a. Rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis
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- Rekonstrukce soustav veřejného osvětlení v obcí za účelem dosažení energetických úspor (výměna světelných
zdrojů, instalace stmívačů, výměna rozvaděčů)
- Doplnění nových světelných zdrojů v doposud neosvětlených částech obcí nebo v nedostatečně osvětlených
částech obcí za účelem splnění platných norem ČSN vztahujících se k veřejnému osvětlení.
ID
MAS
ID
MAS
Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

Monitorovací indikátory výsledku
Indikátor
Počet obcí, ve kterých byl zlepšen stav VO
Monitorovací indikátory výstupu
Indikátor
Počet realizovaných projektů obnovujících veřejné osvětlení

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
4. Menší památky a sakrální stavby
X
Slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti "Cestovní ruch"
Opatření/aktivity

a. Opravy menších památek a sakrálních staveb
Popis
- Rekonstrukce a opravy menších památek, sakrárních staveb a památníků
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
MAS
Počet obcí obnovujících uvedené památky
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
MAS
Počet realizovaných projektů obnovujících uvedené památky
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Strategický
1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
cíl
Specifický cíl
5. Kanalizace, ČOV a vodovody
Návaznost
X
OP
Návaznost
Slabé stránky a příležitosti v oblastech "Dopravní a technická infrastruktura" a "Životní prostředí"
SWOT
Opatření/aktivity
a. Oprava a budování kanalizací, ČOV a vodovodů
Popis
- Rekonstrukce a opravy vodovodů, kanalizací a ČOV za účelem co nejefektivnějšího čištění odpadních vod a dosažení
maximálně úsporného hospodaření s vodou a jejího zadržení v krajině.
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
MAS
Počet obcí, které obnoví nebo dobudují kanalizaci, ČOV nebo vodovod
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
MAS
Počet realizovaných projektů obnovujících kanalizaci, vodovod nebo ČOV
Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
6. Dětská hřiště a sportoviště
x
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Občanská vybavenost"

Opatření/aktivity
a. Výstavba, opravy a rozšiřování dětských a sportovních hřišť
Popis
- Rekonstrukce a opravy a nové výstavby dětských a sportovních hřišť.
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
MAS
Počet obcí věnujících se obnově dětských a sportovních hřišť
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
MAS

Počet realizovaných projektů na zlepšení stavu dětských a sportovních hřišť
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Strategický cíl
Specifický cíl

2. Životní prostředí a ekologie
1. Obnova krajiny a její využití
PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy
PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura
Návaznost OP
PRV - Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
PRV - Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Návaznost
Silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby v oblasti "Životní prostředí" a příležitosti v oblasti
SWOT
"Hospodářství a trh práce" Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Cestovní ruch"
Opatření/aktivity
a. Neproduktivní k posílení rekreační funkce lesů
b. Retence vody v lesích
c. Rozvoj lesnické infrastruktury
d. Společná zařízení k zpřístupnění pozemků a zachování či obnově krajinného rázu
Popis
- Podporovány budou 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.
- Podporována budou společná zařízení, tj. opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních
pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní a protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace
společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
- Projekty na retenci vody a zpomalení jejího odtoku případně snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody
prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Je možné podpořit i preventivní protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích a v jejich povodích (např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení
břehů). Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu,
hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad
500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.
- Podporována bude hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od
doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky. Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních
pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy.
ID
94302
94301
ID
93701
93001
92702

Monitorovací indikátory výsledku
Hodnoty
Indikátor
mj Výchozí Cílové
Celková délka lesních cest
km
0
2
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny
km
0
0,5
a její diverzifikaci
Monitorovací indikátory výstupu
Hodnoty
Indikátor
mj Výchozí Cílové
Počet podpořených podniků/příjemců
počet
0
3
Celková plocha
ha
0
1
Počet podpořených operací
akcí
0
1
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Strategický cíl
Specifický cíl
Návaznost OP
Návaznost
SWOT

2. Životní prostředí a ekologie
2. Nakládání s odpadem
X
Slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti "Životní prostředí"
Opatření/aktivity

a. Výstavba a vybavení kontejnerových hnízd
b. Podpora lokálního zpracování odpadu
Popis
- Nová výstavba kontejnerových hnízd.
- Rozšíření kontejnerových hnízd.
- Vybavení kontejnerových hnízd novými kontejnery.
- Rozšíření separace odpadu.
- Prevence vzniku odpadu, především biologicky rozložitelného odpadu, případně jeho ekologické lokální zpracování.

ID
MAS
ID
MAS

Monitorovací indikátory výsledku
Indikátor
Počet obcí, které budou dostatečně vybaveny k nakládání s odpadem
Monitorovací indikátory výstupu
Indikátor
Počet realizovaných opatření na zlepšení stavu nakládání s odpadem

Hodnoty
mj Výchozí Cílové
počet
0
7
Hodnoty
mj Výchozí Cílové
počet
0
10

Strategický cíl
2. Životní prostředí a ekologie
Specifický cíl
3. Úspory energií ve veřejných budovách
Návaznost OP
X
Návaznost
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Životní prostředí" a slabé stránky v oblasti "Občanské
SWOT
vybavenosti"
Opatření/aktivity
a. Zateplování a využívání odpadního tepla u veřejných budov, včetně výměny zdrojů vytápění
Popis
- Zateplování veřejných budov.
- Opatření k využívání odpadního tepla ve veřejných budovách.
- Výměny zdrojů vytápění za ekologičtější nebo lokálně vhodnější ve veřejných budovách.
ID
MAS
ID
MAS

Monitorovací indikátory výsledku
Indikátor
Počet obcí zlepšujících energetický stav svých budov
Monitorovací indikátory výstupu
Indikátor
Počet realizovaných opatření na zlepšení energetického stavu
veřejných budov

mj
počet
mj
počet

Hodnoty
Výchozí
Cílové
0
3
Hodnoty
Výchozí
Cílové
0

4
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Strategický cíl
Specifický cíl

3. Podpora podnikání
1. Podpora sociálního podnikání
IROP - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
OPZ
- SC 2.3 Zaměstnanost
Návaznost OP
Návaznost
SWOT

Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Hospodářství a trh práce"

Opatření/aktivity
a. Služby poskytované osobám znevýhodněným na trhu práce
b. Vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce
c. Umístnění osob znevýhodněných na trhu práce na uvolněná pracovní místa
d. Nástroje vedoucí k motivaci a aktivizaci osob znevýhodněných na trhu práce
e. Marketing sociálních podniků
f. Vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce
Popis
- Vznik a rozvoj sociálních podniků a environmentálních sociálních podniků: nová výstavba, nákup objektů, stavební
úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.
- Následný marketing a propagace sociálních podniků.
- Vytváření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
- Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z
přímých nákladů projektu.
- Provozování sociálních podniků.
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Strategický cíl
Specifický cíl

3. Podpora podnikání
2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově
PRV - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností
PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Návaznost OP PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
PRV - Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Návaznost
SWOT

Silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby v oblasti "Hospodářství a trh práce"

Opatření/aktivity
a. Podpora zakládání a rozvoje malých podniků
b. Rozvinout internetové podnikání
c. Rozvinout výrobu obnovitelných zdrojů paliv
d. Rozvinout potravinářské mikropodniky zpracovávající lokální prvovýrobu
e. Podpora zemědělského podnikání
f. Podpora hospodaření v lesích a zpracování dřeva
Popis
- Budou podporovány investice do malých a středních podniků zabývajících se vybranými nezemědělskými činnostmi
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), 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), 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.), 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.
- Budou podporovány hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských
staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku. Naopak 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.
- Budou podporovány hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních
ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice
vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu. Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále, v
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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.
- Bude podporováno 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.
Monitorovací indikátory výsledku
Hodnoty
ID
Indikátor
mj Výchozí Cílové
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
počet
0
3
Monitorovací indikátory výstupu
Hodnoty
ID
Indikátor
mj Výchozí Cílové
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
počet
0
16
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Strategický cíl
Specifický cíl

3. Podpora podnikání
3. Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu
PRV - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
Návaznost OP
nezemědělských činností PRV - Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby v oblasti "Cestovní ruch"
Návaznost
Silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby v oblasti "Hospodářství a trh práce"
SWOT
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Občanská vybavenost"
Opatření/aktivity
a. Rekonstrukce a nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení
b. Rekonstrukce a nová výstavba objektů a ploch pro rekreaci, pro aktivní trávení volného času, pro provoz půjčoven
sportovního vybavení
Popis
- Budou podporovány investice do malých a středních podniků zabývajících se vybranými nezemědělskými činnostmi
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): I (Ubytování, stravování a pohostinství), R 93 (Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti) 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.
- Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce
stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např.
zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 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.
Monitorovací indikátory výsledku
Hodnoty
ID
Indikátor
mj Výchozí Cílové
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
počet
0
1
Monitorovací indikátory výstupu
Hodnoty
ID
Indikátor
mj Výchozí Cílové
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
počet
0
4
93001
Celková plocha
ha
0
1
92702
Počet podpořených operací
akcí
0
1
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Strategický cíl

4. Podpora měkkých aktivit
1. Realizace vzdělávacích programů, včetně neformálního a dalšího vzdělávání a prorodinná
Specifický cíl
opatření
Návaznost OP
OPZ - SC 2.3 Zaměstnanost
Slabé stránky v oblasti "Sídelní struktura a demografické poměry"
Návaznost
Příležitosti a hrozby v oblastech "Občanská vybavenost" a "Hospodářství a trh práce"
SWOT
Příležitosti v oblasti "Životní prostředí"
Opatření/aktivity
a. Prorodinná opatření - podpora vzdělávání mládeže
b. Prorodinná opatření - podpora celoživotního vzdělávání
c. Podpora zařízení typu klub/družina zaměřených na děti mladšího školního věku
Popis
Bude podporováno neformální vzdělávání mládeže školního věku nad rámec školních osnov, bude podporována
specializace na řemeslné profese a bude kladen důraz změnu způsobu a místa učení: využívání budov vzdělávacích
institucí k volnočasovým účelům (kroužky, doučování, školení), vytváření kurzů a programů nad rámec školních
osnov, vytváření odpovídajícího zázemí dětem předškolního a školního věku, doučování dětí a pomoc s výběrem škol,
vzdělávací kurzy pro výkon budoucího povolání, pomoc a angažovanost sponzorů z místa a okolí pro životaschopnost
vzdělávací infrastruktury, motivace rodičů ke spolupráci se školskými zařízeními. Spolupráce s místními podniky na
udržování zanikajících oborů.
Bude podporována změna a zvyšování kvalifikace, a to prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání, podnikových
vzdělávacích programů, školení na zaváděné technologie, získávání jiné kvalifikace, vzdělávacích klastrů, stáží v
obdobných podnicích, vytváření partnerství ve všech oblastech rozvoje. Konkrétně bude podporováno: vzdělávání v
rámci profesního růstu, pořádání podnikových edukačních programů, školení na zaváděné techniky a technologie,
informování o právech zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření partnerství ve všech oblastech rozvoje, dále bude
podporováno neformální a celoživotní vzdělávání jak v oblasti ICT, jazyků a v řemeslech, tak i v legislativě, občanství,
osobním rozvoji, kariérovém a profesním poradenství, sociálních službách a zdravém životním stylu. Budou
podporovány především měkké aktivity a doplňkově drobný majetek pro jejich realizaci.
Vše povede k přilákání mladých rodin k životu v regionu (změny v územních plánech, nové stavební parcely,
zasíťování), motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů, provoz kluboven, výukové kurzy, získávání
zkušeností a informací ze stáží, výměnných pobytů, táborů, podpora volnočasových aktivit (taneční kluby, hudební
škola, kreativní kroužky), sdružování podniků, vzdělávací klastry, stáž v obdobném podniku. Podporována budou
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem, provoz zařízení (typu školní družiny,
kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, podpora dětských skupin pro podniky i
veřejnost.

Strategický cíl
4. Podpora měkkých aktivit
Specifický cíl
2. Rozvoj sociálních služeb a sociálního začleňování
Návaznost OP
OPZ - SC 2.3 Zaměstnanost
Návaznost
Slabé stránky a příležitosti v oblastech "Hospodářství a trh práce" a "Občanská vybavenost"
SWOT
Silné stránky v oblasti "Občanská vybavenost"
Opatření/aktivity
a. Podpora sociálních služeb v souladu se zákona č. 108/2006 Sb.
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b. Komunitní práce
c. Programy na sociální začleňování mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
Popis
Podpora bude přidělována za účelem zajistit větší dostupnost sociálních služeb, a to prostřednictvím podpory
provozu sociálních a komunitních center. Cílem je snižování počtu osob sociálně vyloučených a osob sociálním
vyloučením ohrožených a zlepšit přístup ke službám pro potřebné cílové skupiny. Vše například prostřednictvím
následujících aktivit: poskytování služeb pro seniory, podpora dětských domovů, udržení provozů ordinací
dojíždějících lékařů v malých obcích a rozšíření ordinací v menších obcích MAS, provoz zázemí pro matky na
mateřské dovolené, rozvoj sociálních činností pro děti, provoz zázemí pro setkávání seniorů, začleňování
národnostních menšin a cizinců, pomoc lidem bez domova, vytvoření projektů na podporu života handicapovaných
občanů, propojení života handicapovaných občanů se zdravými, rovný přístup ke vzdělání a možnosti zaměstnání,
zamezení společenské izolace sociálně znevýhodněných osob, utužování vztahů s již spolupracujícími subjekty,
vzájemná propagace s partnery, vytváření nových míst pro síťování, zajištění sociální inkluze osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, mobilní týmy pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve
vyloučených lokalitách, komunitní sociální práce, vzdělávání osob z cílové skupiny a pracovníků organizací,
preventivní programy, aktivizační, asistenční a motivační programy, předcházení ekonomické nestabilitě, odborné
sociální poradenství, aktivity místních samospráv, raná péče, provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
sociální rehabilitace, osobní asistence, odlehčovací služby, plánování sociálních služeb. Příspěvky na pracovní místa
obsazená pracovníky z cílových skupin a příspěvek na jejich cestovní výlohy spojené s výkonem práce.
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Strategický cíl
Specifický cíl
Návaznost OP
Návaznost
SWOT

5. Rozvoj spolupráce a partnerství
1. Podpora spolupráce mezi MAS a v území MAS
PRV - Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Silné stránky v obalsti "Území MAS Šipka a jeho podpora"
Slabé stránky v oblasti "Cestovní ruch"
Příležitosti a hrozby v oblasti "Hospodářství a trh práce"
Příležitosti v oblasti "Cestovní ruch"
Opatření/aktivity

a. Spolupráce mezi MAS na národní úrovni
b. Spolupráce mezi MAS na mezinárodní úrovni
c. Rozvoj meziobecní spolupráce
d. Rozvoj mezisektrové spolupráce
Popis
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů Spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci
projektů lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která
jsou řešena v SCLLD MAS Šipka. 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
dobré 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 samotné 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. Dále pak: Podpora a síťování členů a partnerů z jednotlivých
oborů, napříč obory, propagace činností spojených s komunitním životem, turismem, kulturním životem, regionem a
subjekty v regionu, propagace prostřednictvím webových stránek partnerů, spolupráce s významnými a vzdělávacími
subjekty.
Spolupráce na národní úrovni - propojení stezek, propagace a podpora turistických cílů, budování TIC, budování
infrastruktury, podpora gastronomie a farmářských trhů, podpora místních produktů, podpora kulturního a
společenského života.
Spolupráce na mezinárodní úrovni - podpora předávání zkušeností a znalostí, podpora sportu, podpora udržování
životního prostředí, turistiky a poznávání, přenos zkušeností.
Meziobecní a mezisektorová spolupráce - sdílení služeb (účetní, právní, ekonomické, grafické a jiné odborné), zboží
(lavičky, pódia, technologie pro svoz odpadu a jiné).
Mezisektorová spolupráce - spolupráce mezi soukromým, veřejným a neziskovým sektorem v rámci sdílení zdrojů
(např. veřejný sektor poskytuje zázemí pro neziskový sektor, soukromý sektor poskytuje vybavení pro veřejný sektor,
rozvoj sponzoringu a spolupořadatelství nejrůznějších happeningových akcí, apod.).
Monitorovací indikátroy výsledku
Hodnoty
ID
Indikátor
mj
Výchozí
Cílové
MAS
Počet vzniklých partnerství
počet
0
6
Monitorovací indikátroy výstupu
Hodnoty
ID
Indikátor
mj
Výchozí
Cílové
MAS
počet projektů Spolupráce
počet
0
4
9 25 01 Celkové veřejné výdaje (O.1)
€
0
28.811
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4.1.

Popis integrovaných a inovativních rysů strategie

Popis inovativních prvků, inovativních metod nebo způsobů řešení současných problémů přinášející
zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace.
SCLLD MAS Šipka obsahuje mnoho integračních rysů a jejím úsilím a snahou je tyto rysy přenést ve
skutečnou realizaci integrace za účelem zajištění udržitelného rozvoje zájmového území. Samotné
zájmové území je již zvolené dle uvedeného principu, jelikož jej spojuje spádovost do města
Pelhřimova. Samotná integrace pomocí realizace strategie bude pobíhat provazováním jednotlivých
projektů a zajištění jejich efektivního financování, a to jak investic, tak především provozu. Ke
zlepšení efektivity a efektivnosti nám pomůže synergický efekt, ze kterého dokážeme těžit díky
ideálnímu provázání různých zájmových skupin a organizací z různých sektorů. Jde tedy o nalezení
multifunkčních řešení, které přinesou užitek různým skupinám najednou a zároveň uspoří náklady na
provoz. Cílem je tedy realizovat strategii na principu spolupráce a provázání zdrojů, a to jak na
horizontální, tak vertikální úrovni, v ideálním případě dosažení síťové provázanosti, pokud to
charakter daného projektu umožní. Bude se v každém případě jednat o:




mezisektorové propojení (spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem)
oborové propojení (tematické propojení např. v oborech cestovního ruchu či zemědělství, …)
vnitrosektorové propojení (B2B, spolupráce obcí, spolupráce veřejných institucí, …)

Z výše uvedených propojení budou vznikat jednotné postupy řešení nejrůznějších problematik,
subjekty se naučí lépe a efektivněji spolupracovat a především si uvědomí výhody takovýchto
realizací, na které mohou snadno navázat i mimo realizaci SCLLD MAS Šipka.
Samotná strategie je integrována i do dalších operačních programů, ze kterých se MAS bude snažit
získat prostředky pro další rozvoj svého zájmového území. Půjde především o navázání na ukončený
projekt řešící prevenci vzniku biologicky rozložitelného komunitního odpadu ve 13 obcích, který MAS
realizovala v roce 2015. Jeho logickým pokračováním by měl být vznik lokálních kompostáren (malých
zařízení), rozšíření možností separace odpadu a zvýšení počtu kontejnerových hnízd v celém
zájmovém území MAS. Obdobným způsobem by se mělo pokračovat i v řešení větších projektů
týkajících se kanalizací, ČOV, vodovodů, dopravy a turistiky.
Hlavní inovací SCLLD MAS Šipka je komplexní mezisektorový přístup k nastartování udržitelného
rozvoje zájmového území MAS Šipka za pomocí metody leader a komunitně vedeného místního
rozvoje. Jelikož MAS Šipka nebyla v minulém období mezi podpořenými MAS, tak si tuto techniku
osvojovala prostřednictvím individuálních projektů a projektů Spolupráce s ostatními MAS v ČR.
Metoda se velmi osvědčila a nyní je ideální příležitost uplatnit ji ve strategii a uvést v praxi na celém
území MAS, čímž dojde k zavedení této inovace. Samotná realizace strategie a projektů, které z ní
budou podpořeny, je velmi otevřená inovacím, inovativním přístupům i inovativním realizacím.
Neopomenutelnou inovací v regionu je i výše uvedený integrovaný přístup.
V jednotlivých prioritách a při hodnocení projektů bude kladen důraz na využívání nejmodernějších a
inovativních řešení a technologií. Jako příklad lze uvést plánované řešení nakládání s odpadními
vodami v regionu, pro které připravujeme komplexní studii hodnocení efektivnosti různých způsobů
čištění vody. Výstupem pak bude komplexní návrh pro všechny obce a velké podnikatele, ve kterém
bude doporučeno, zda raději vybavit domácnosti lokálními čističkami, vybudovat kořenovou ČOV
nebo klasickou mechanicko-biologickou ČOV či nějakou kombinaci uvedeného. Veškeré hodnocení
proběhne individuálně pro každého producenta a budou v něm zohledněny lokální zdroje (existence,
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vlastnictví a vhodnost pozemků, stav kanalizační sítě, investiční a provozní náklady). Následně by
mělo dojít k realizaci, pokud bude záměr podpořen v rámci individuálního projektu z OP ŽP. Další
inovací budou vícezdrojové podpory, které se týkají zejména sociálních služeb, vzdělávacích aktivit a
sociálního podnikání, kde bude tendence podpořit jak jejich investiční část z IROP, tak jejich provozní
část v prvních letech v rámci OP Z. V ostatních případech, kde se nenabízí uvedené řešení, půjde o
individuální dojednávání spolupráce v rámci financování a případného zajištění provozu, které se
bude opírat o identifikované užitky plynoucí z realizace a provozu projektu a dispozice zdrojů
jednotlivých partnerů. V každém projektu pak bude kladen důraz na maximální elektronizaci,
digitalizaci a elektronickou archivaci, dále pak na ekologii a technologie šetrné k životnímu prostředí.
Zároveň se bude MAS Šipka v rámci realizace strategie snažit inspirovat v partnerských organizacích a
MAS, a to jak v ČR, tak i v zahraničí a přenést případy dobré praxe na své území, což bude nejrychlejší
a nejefektivnější způsob zavádění inovací.

4.2.

Vazba na strategické dokumenty

SCLLD MAS Šipka je zpracována v návaznosti na realizované strategie v území, je s nimi v souladu,
případně na ně navazuje a doplňuje je. Jedná se o níže setříděné strategie na celostátní, krajské a
lokální úrovni zahrnující také tematické strategie.

4.2.1.

Celostátní strategie

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Strategie je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Strategie je
nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na
regionální rozvoj. Strategie MAS je v souladu a bude naplňovat následující Priority SRR:
Priorita 1: Využití potenciálu rozvojových území
Priorita 3: Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území
Priorita 4: Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
Priorita 6: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech
Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život
Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020
Hlavním cílem dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 je zajistit
zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu
využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí,
včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i
celosvětově. SPŽP i strategie MAS Šipka mají shodné cíle.
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020
Program přináší legislativní, ekonomické a odborné informační nástroje k ochraně krajiny, lesních
ekosystémů, vodních a mokřadních ekosystémů, horských ekosystémů, agrosystémů, půdy,
travinných ekosystémů, urbánních ekosystémů, chráněných území a druhů. Vybrané části programu
byly zohledněny při tvorbě SCLLD MAS Šipka.
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020
Hlavním cílem koncepce je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na
národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na sociokulturní a environmentální rozvoj České republiky. MAS Šipka směřuje rozvoj cestovního ruchu
pomocí své strategie v souladu s koncepcí v následujících prioritách Koncepce:
 Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
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 Management cestovního ruchu
 Destinační marketing
Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU
po roce 2013
Zemědělství je stěžením odvětvím v zájmovém území MAS Šipka, jelikož je tvořeno venkovským
prostorem. SCLLD MAS Šipka se tedy shoduje s uvedenou strategií zejména pak v následujících
bodech:
 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků.
 Rozvoj zemědělství při podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním zdrojům.
 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků.
 Rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných zdrojů energie.
 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 představuje zásadní
strategický dokument, který vymezuje 50 konkrétních opatření, jejichž cílem je efektivní fungování a
celkový rozvoj malých a středních podnikatelů (MSP) jako významné součásti národní ekonomiky.
Součástí Koncepce MSP 2014+ je i rámcové vymezení podporovaných sektorů a nástrojů pro
naplňování jednotlivých priorit. Koncepce MSP 2014+ reflektuje zásadní evropské i národní
dokumenty. MAS Šipka a MPO svými strategickými dokumenty zasahují do 3 společných
strategických priorit:
 Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
 Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury.
 Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání.
Národní inovační strategie 2014-2020
Národní inovační strategie ČR se zaměřuje na rozvoj podmínek k provádění excelentního výzkumu,
spolupráci veřejného výzkumného sektoru s podniky při transferu znalostí, podporu inovačního
podnikání a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace. Ve své hlavní vizi si stanovuje
„posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a
zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a
pro rozvoj kvality života na území ČR“. Z Národní inovační strategie a SCLLD MAS Šipka vychází jako
společné záměry: orientace na odborné vzdělávání, propojení výzkumu a praxe, podporu inovací v
podnicích a poradenská podpora.
Strategie podpory využití podpory potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014+
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014+ byla
zpracována jako podpůrný strategický materiál s cílem poskytnout návrh cílů, priorit, opatření a
strategických směrů podpory pro financování ze strukturálních fondů v novém programovém období
v oblasti kulturního dědictví. Strategie je zpracována v dlouhodobém horizontu s akcentem na oblast
ochrany, obnovy a využití kulturního dědictví, využití lidských zdrojů a efektivní propagace a
marketingu ve vazbě na kulturní sektor.
Shoda v prioritách obou strategií jev následujících opatřeních Strategie podpory využití podpory
potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014 +:
SC 1.4: Menší památky a sakrální stavby
Opatření 2.1: Obnova krajiny a její využití
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015
MAS Šipka se shoduje v této strategii v tématech regionálního rozvoje - komunitní práci, sociálním
podnikání.
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Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
MAS Šipka se shoduje v této strategii v tématech:
 zvýšení dostupnosti a kvality předškolní vzdělávání,
 trh práce a vzdělávání – uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce, predikce
 další vzdělávání – Národní soustava kvalifikací, prostupnost mezi počátečním a dalším
vzděláváním
 Významná pozornost roli neformálního vzdělávání
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR
V zájmovém území MAS Šipka je dle Gabalovy zprávy definována 1 vyloučená lokalita, avšak dle
občanů a terénních sociálních pracovníků se sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení lidé
v zájmovém území MAS Šipka vyskytují na více místech. Strategie se snaží apelovat na vyšší
vzdělanost a zaměstnanost těchto spoluobčanů.
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Cílem Strategie zaměstnanosti je zvýšit celkovou míru zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20 – 64
let a zároveň splnit dílčí národní cíle. Strategie MAS je v souladu s prioritou Podpora přístupu k
zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce, s prioritou Podpora rovnosti žen a mužů
na trhu práce a s prioritou Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a nezaměstnaných změnám a
potřebám trhu práce.
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Strategie MAS Šipka je v souladu se strategií cyklistické dopravy, jež je platná pro období 2013-2020 a
řeší stejná témata v cílech Národní strategie:
 Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury.
 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů.

4.2.2.

Krajské strategie

Strategie Kraje Vysočina 2020
Rizikové a problémové oblasti Kraje Vysočina se z velké části shodují s tématy a problémy řešenými
strategií MAS. Nejvíce se shodují oblasti Přitažlivý venkov, Rozvoj zemědělství, Malé a střední podniky
jako páteř regionální ekonomiky, Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, Efektivní a cílené
vzdělávání. Na uvedené oblasti se shodně zaměřují obě strategie.
Regionální intervenční rámec Kraje Vysočina
Vymezuje oblasti, do kterých by chtěl Kraj Vysočina svou intervencí zasahovat a dále je rozvíjet, velká
většina oblastí se shoduje se strategií SCLLD MAS Šipka.
Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
Inovační strategie se zaměřuje na podporu podnikání výzkumu, vzdělávání, a to systematickou
podporu inovačních aktivit podnikatelů a výzkumných zařízení. Strategie se zaměřuje na období
2014+. SCLLD MAS Šipka naplňuje strategii v oblastech: Podpora zakládání start-ups, Podpora
komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje, Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o
znalostní ekonomice, Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích, Podpora navázání
mezinárodních kontaktů a účastí v mezinárodních projektech VaV.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb představuje dokument, který stanovuje cíle a priority
podpory provozu a investičního rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. Reaguje především na
věkovou strukturu a její vývoj v dalších letech. Přirozený proces - stárnutí populace – je a bude nadále
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významným demografickým trendem. Stárnutí se bude týkat nejen populace jako takové, ale
zejména populace seniorů mající své specifické potřeby, které se nemohou přehlížet. Stárnutí však s
sebou přináší i závažné problémy, které mohou mít dopad na ekonomiku jednotlivých území i na
systémy sociálního zabezpečení. Sociální služby v tomto plánu jsou dále kromě seniorů zaměřeny na
cílové skupiny: rodiny, děti a mládež, osoby s mentálním postižením, osoby s duševním
onemocněním, osoby v sociální krizi.
Poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní krajem, působící na území MAS Šipka, se podíleli na
aktualizaci střednědobého plánu. Strategie komunitně místního rozvoje koreluje se závěry pracovních
skupin zasahujících do tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb Kraje Vysočina. Nejstěžejnějším
tématem je analýza potřeb samotných uživatelů. Rozvoj sociálních služeb bude postaven na principu
spolupráce a partnerství mezi uživateli, poskytovateli, obcemi a krajem a MAS. Strategie MAS Šipka
navazuje na cíle střednědobého plánu číslo 2, 3, 4, 5 a 7.
Dokument upravuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.
Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007 je zřízen Registr
poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří
jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení,
nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin.
Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012-17
Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina se primárně zaměřuje na eliminaci
sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Jedním z cílů koncepce rozvoje kraje je
zvýšení kvality sociálního prostředí, na což apeluje i Strategie MAS a problematiku řeší především
v prioritách „Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura“, „Podpora měkkých aktivit“ a
tématu se dotýká i priorita „Podpora podnikání.“
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020
Tato krajská strategie je v souladu se strategií MAS Šipka v podpoře cyklostezek a cyklotras, ale také
ve zvýšení bezpečnosti provozu. Dále lze spatřit provázanost i v realizaci společných zařízení,
případně i v neproduktivních investicích v lesích, jejichž výstupy mohou být využívány i cykloturisty.
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4.3.

Akční plán

Pro každý z relevantních dotačních programů podporovaných z fondů EU je v rámci SCLLD MAS Šipka vypracován
samostatný programový rámec, který je v souladu s dotačními programy na období 2014 – 2020. V rámci SCLLD MAS
Šipka jsou zpracovány Programové rámce související s uplatňováním metody CLLD v implementačním procesu tak,
jak je popsán v implementační části této strategie. Jedná se o Programové rámce Integrovaného regionálního
operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.
Doprava
Rozvoj infrastruktury občanské
IROP společnosti
Podpora sociálního podnikání

PRV

Obnova krajiny a její využití pozemkové úpravy
Obnova krajiny a její využití lesnická infrastruktura
Obnova krajiny a její využití protipovodňová opatření
Obnova krajiny a její využití neproduktivní investice v lese
Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

Podpora spolupráce mezi MAS
Zaměstnanost
Sociální služby
OP Z
Sociální podnikání
Rodina a mladí

1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní
učení
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura
Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních
protipovodňových opatření v lesích
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
2.3.1 Zaměstnanost
2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování
2.3.1 Sociální podnikání
2.3.1 Prorodinná opatření
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4.3.1.
Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

Programový rámec IROP
1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
1. Doprava
IROP - 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Dopravní a technická infrastruktura"
Název opatření/aktivity

IROP – Udržitelná doprava
Popis opatření
Cílem je zajistit bezpečnou pěší a cyklo dopravu a navázat ji na hromadnou dopravu. Realizovaná opatření povedou k
posílení bezpečnosti chodců, cyklistů, in-line bruslařů využívajících uvedenou dopravu při cestě za občanskou
vybaveností, zaměstnáním či vzděláním.
Typy projektů
- nová výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a
chodce se společným nebo odděleným provozem (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b)
- nebo rekonstrukce nebo modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b),
- úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy a jízdní kola,
- doplňkově nutná infrastruktury a odpočívací místa,
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové
komunikace pro pěší.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Příjemci podpor
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; subjekty zajištující dopravní obslužnost (stát, kraje, obce, 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).
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
ID
7 51 20
7 63 10

Monitorovací indikátory výsledku
Indikátor
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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ID
7 61 00
7 50 01
7 64 01
7 62 00
Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

Monitorovací indikátory výstupu
Indikátor
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
2. Rozvoj infrastruktury občanské společnosti
IROP - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby oblasti "Občanská vybavenost"
Název opatření/aktivity

IROP – Komunitní centra
Popis opatření
Vytvoření vhodného zázemí pro komunitní práci a poskytování sociálních služeb. Zvýšit dostupnost sociálních služeb.
Podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od
institucionálních ke komunitním službám.
Popis
- vybudování komunitního centra a to jak nákupem, rekonstrukcí tak opravou jakéhokoli objektu a jeho následné
vybavení potřebným zázemím sloužícím pro plánované aktivity komunitního centra.
- mohou být podpořeny pouze sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to takové
aktivity, které nejsou zaměřeny výhradně na seniory jako jedinou cílovou skupinu.
Příjemci podpor
Obce a jimi zřizované organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, církve a církevní organizace,
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, spolky, ústavy a jiné NNO.
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve
výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
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Strategický
cíl
Specifický cíl
Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

1. Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura
2. Rozvoj infrastruktury občanské společnosti
IROP - 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby oblasti "Občanská vybavenost"
Název opatření/aktivity

IROP – Vzdělávání
Popis opatření
Vytvoření vhodného zázemí pro vzdělávání, volnočasové aktivity. V oblasti vzdělávání půjde především o zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání.
Popis
- Podpora vzniku a rozvoje infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního vzdělávání – jsou
možné pouze stavební úpravy spojené s budováním nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb., bude se jednat o zařízení nespadající do zákona č. 561/2004 Sb., ale o jiná vzdělávací,
výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu. Dále pak
vybavení a pomůcky nutné pro vzdělávání v klíčových kompetencích.
- Vzdělávání musí být zaměřené na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnostech práce s digitálními technologiemi.
Příjemci podpor
Obce a jimi zřizované organizace, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, spolky, ústavy a jiné NNO.
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve
výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Strategický
cíl
Specifický cíl

3. Podpora podnikání
1. Podpora sociálního podnikání
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Návaznost
OP
Návaznost
SWOT

IROP - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Slabé stránky a příležitosti v oblasti "Hospodářství a trh práce"
Název opatření/aktivity

IROP – Sociální podnikání
Popis opatření
Cílem je vznik a následné rozšíření sociálních podniků.
Popis
- Vznik a rozvoj sociálních podniků: nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení,
které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.
Příjemci podpor
OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
kraji/obcemi(svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Minimální a maximální výše
Dotace 95%, limity pro stanovení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů budou stanoveny ve
výzvě.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Monitorovací indikátory výsledku
ID
Indikátor
1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Monitorovací indikátory výstupu
ID
Indikátor
1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu
1 01 02
Počet podniků pobírajících granty
1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) - výpočet = alokace/27,5/95*5

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
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4.3.2.

Programový rámec PRV

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche
-

vazba na cíle SCLLD

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

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a
udržitelnosti zemědělského podniku.
3. 2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově

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 a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou
výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných
konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů
na biomasu.
Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Pracovní místa
2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby
3. Navázané zpracování vlastní produkce
4. Využití stávajících nemovitostí
5. Krátká doba realizace projektu
6. Ekologické zemědělství
7. Využití ekologických technologií
8. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
9. Efektivita řešení – budou preferovány projekty s nižšími
způsobilými výdaji z důvodu podpory více žadatelů, čím
bude dosaženo širšího naplnění strategie.

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
5
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Indikátory výsledků
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
0
0
1

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

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských
produktů. Zpracování zemědělských produktů
3. 2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V 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.
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Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Pracovní místa
2. Zpracování vlastní produkce
3. Využití stávajících nemovitostí
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Využití ekologických technologií
9. Vzdálenost realizace od Pelhřimova

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků *
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

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

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
1

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
0
0
0

Obnova krajiny a její využití - lesnická infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická
infrastruktura

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají
infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní
půdě.
2. 1. Obnova krajiny a její využití
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
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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 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Projekty zpřístupňující pozemky více vlastníků
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Využití stávajících nemovitostí
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.

Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
1

Indikátory výsledků *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

94302
Celková délka lesních cest (km)
0
0
2

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Obnova krajiny a její využití - pozemkové úpravy
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají
infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně
přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových
úprav.
2. 1. Obnova krajiny a její využití
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Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění
především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování
krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro
ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v
souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Definice příjemce dotace

Obec nebo zemědělský podnikatel.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Projekty zpřístupňující pozemky více vlastníků
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Využití stávajících nemovitostí
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Širší možnosti využití projektu (různé cílové skupiny)

Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků *
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
1

94301
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků,
zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km)
0
0
0,5

Podnikání na venkově
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských činností
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Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche
-

vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na
založení a rozvoj nezemědělských činností.
3. 2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově

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

Podporovány budou 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 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.
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Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Pracovní místa
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Využití stávajících nemovitostí
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Zaměření na více odvětví
7. Zaměření na činnosti R93 a I 56

Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků *
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche
-

vazba na cíle SCLLD

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
5
13

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
0
1
3

Obnova krajiny a její využití - protipovodňová opatření
Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění
preventivních protipovodňových opatření v lesích

Podpora v rámci zahrnuje realizaci preventivních
opatření před povodňovými situacemi.
2. 1. Obnova krajiny a její využití

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)
V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření
na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím
hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na
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drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace
koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. Projekty musí být
realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v
rámci PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. Projekty musí být v
souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500
ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.
Definice příjemce dotace

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Ochrana majetku více vlastníků
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Řešení problematiky, kde dochází k povodním častěji
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Širší možnosti využití projektu (různé cílové skupiny)

Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

93701 | 93001
Počet podpořených podniků/příjemců
Celková plocha (ha)
0|0
0|0
1|1

Závazný indikátor není stanoven.

Obnova krajiny a její využití - neproduktivní investice v
lese
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

Vymezení Fiche
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-

stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke
zvyšování environmentálních a společenských funkcí
lesa podporou činností využívajících společenského
potenciálu lesů.
2. 1. Obnova krajiny a její využití

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k
odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 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

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Počet zajímavostí pro turisty
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Vzdálenost ubytovacích a stravovacích zařízení
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Širší možnosti využití projektu (různé cílové skupiny)

Indikátory výstupů *
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Indikátory výsledků *

92702 | 93001
Počet podpořených operací (akcí)
Celková plocha (ha)
0|0
0|0
2|1
Závazný indikátor není stanoven
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Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

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

Podpora je zaměřena na investice do lesnických
technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
3.2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)
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 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

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

1. Pracovní místa
2. Vzdálenost realizace od Pelhřimova
3. Využití stávajících nemovitostí
4. Krátká doba realizace projektu
5. Efektivita řešení – budou preferovány projekty
s nižšími způsobilými výdaji z důvodu podpory více
žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie.
6. Zaměření zároveň na těžbu i zpracování

96

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny šipka
registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

7. Zaměření na zpracování potěžebních zbytků
Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků *
- číslo
- název
-

výchozí stav
hodnota mid-term (r. 2018)
cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

-

vazba na cíle SCLLD

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

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
1

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
0
0
0

Podpora spolupráce mezi MAS
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací,
tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v
takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s
jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla
schválena z PRV.
5. 1. Podpora spolupráce mezi MAS a v území MAS
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,
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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

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla
schválena z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin
(tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či
zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: a)
skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na
venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU či mimo ni; b) skupinou místních
veřejných a soukromých partnerů na jiném než
venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

Preferenční kritéria *
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro
stanovení preferenčních kritérií)
Indikátory výstupů *
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

92501
Celkové veřejné výdaje (O.1)
0
10.811
28.811

Indikátory výsledků *

Závazný indikátor není stanoven.
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4.3.3.

Programový rámec OP Z

Programový rámec obsahuje definici konkrétních opatření, kterými jsou naplňovány stanovené cíle ve SCLLD (dle
stanovené struktury specifických cílů SCLLD).
Pro komunitně vedený místní rozvoj se váže pouze Specifický cíl OPZ: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, ale v rámci něho navazujeme na
ostatní specifické cíle OPZ.
Sociálně vyloučené lokality jsou definovány na stranách 33 a 34 kapitole 2.9 analytické části.
MAS Šipka nebude realizovat klíčový projekt.

Specifický cíl SCLLD 4. 1. Realizace vzdělávacích programů, včetně neformálního a dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření
Opatření SCLLD – OP Z - Zaměstnanost
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření zlepšuje zaměstnanost uchazečů a neaktivních osob a podporuje místní iniciativy, které mají shodné cíle.
Dále podporuje mobilitu pracovní síly a spolupráci s místními podniky na udržování zanikajících oborů.
B) Popis cíle opatření
Cílem je zlepšovat zaměstnanost v zájmovém území MAS Šipka a to prostřednictvím podpor rekvalifikací, vzdělávání
a spoluprací na udržení zanikajících oborů, o které je ze stran zaměstnavatelů stále zájem. Dále pak podporou
vytváření nových pracovních míst. Podpora řeší slabé stránky ze SWOT analýzy Hospodářství a trh práce:
„Nedostatečná podpora začínajících a malých podniků“ a „Dlouhodobě nezaměstnaní jsou soustředění v sociálně
vyloučené lokalitě Nový Rychnov.“
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Jednotlivá opatření v SCLLD jsou s tímto provázána především v oblasti zakládání nových podniků nebo jejich
rozšiřování, dále pak podporou sociálního podnikání, podporou cestovního ruchu, který následně také tvoří nová
pracovní místa. Vším se prolíná zvyšování a rozšiřování kvalifikace, které je nedílnou součástí rozvoje jakéhokoli
podniku. Konkrétně lze provázanosti spatřovat v oblastech PRV+OPZ, IROP+OPZ nebo i IROP+PRV+OP Z. Dále jsou
provázána i jednotlivá opatření v rámci OP Z. Konkrétně jde o opatření: Zemědělství (PRV článek 17.1.a Investice do
zemědělských podniků), Podpora podnikání a cestovní ruch (PRV článek 19.1.b Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností), Sociální podnikání (IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu), Sociální služby (IROP 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu).
D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
2.3.1 Zaměstnanost
2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování
2.3.1 Sociální podnikání
2.3.1 Prorodinná opatření

41,98 %
34,13 %
13,65 %
10,24 %

Výčet aktivit:


Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
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Individuální poradenství
Podpora vytváření nových pracovních míst
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
Zprostředkování zaměstnání.
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (podporováno pouze doplňkově).
Právní, pracovní, dluhové poradenství.
Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora je pouze formou vzdělávání a poradenství).
Zjišťování potřeb zaměstnavatelů.
Podpora umístění na nová pracovní místa.
Poradenství pro získání zaměstnání.
Rekvalifikace (může být doplněno o přípravu a realizaci dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – včetně zkoušek).
Zprostředkování zaměstnání.
Vzdělávání pečujících osob (může být doplněno o přípravu a realizaci dalšího vzdělávání podle zákona č.
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – včetně zkoušek).

UPOZORNĚNÍ: V projektu musí být vždy obsažena aktivita spojená s tvorbou či zprostředkováním pracovních míst,
nelze postavit projekt pouze na rekvalifikacích a dalaším profesním vzdělávání.
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
V území MAS Šipka je zájem o navýšení alokace o 30% v případě možnosti. Pokud by byly finance navýšeny, tak se
předpokládá jejich využití ve stejném poměru, který je uveden v priorizaci.
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram uvádí období realizace nikoli konečného vyúčtování jednotlivých projektů, které je uvedeno ve
finančním plánu.
Výzva na opatření bude vyhlášena v letech 2017, 2019 a 2021.
F) Popis možných zaměření projektů
Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení:
 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové vzdělávání, PC kurzy,
rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod.)
 Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a
programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání
(kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání
 Příprava k práci osob se zdravotním postižením
 Profilace a targeting
 Podpora JOB klubů
 Řízené poradenství ke změně kvalifikace
 Podpora získání či obnova pracovních návyků
 Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a kariérového poradenství
 Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství,
psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod.
 Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací hendikepů na
trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce
Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin:
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Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům Formou
mzdových příspěvků bude podporováno rovněž umisťování cílových skupin osob na ta pracovní místa, která
budou z různých příčin (např. z důvodu přirozených úbytků jako je odchod do důchodu apod.) na trhu práce
uvolňována Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce
Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek
Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod.

G) Podporované cílové skupiny
Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby. Případně lze zvolit i dílčí cílové
skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, jako např. uchazeči a zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací
hendikepů na trhu práce atd.
Cílová skupina zaměstnanci může být podpořena pouze v aktivitách: Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve
výpovědi a Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo uvolněná pracovní
místa (může zakládat veřejnou podporu).
H) Typy příjemců podpory
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji;
Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská
zařízení.
I) Absorpční kapacita MAS
10 NNO = 5.650 tis. Kč – předpokládá se, že naprostou většinu podpory vyčerpají soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
 Neutrální vliv na rovnost mužů a žen
 Neutrální vliv na nediskriminaci
 Neutrální vliv na udržitelný rozvoj
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběru projektů 2014-2020 a budou stanovena po konzultaci s ŘO OPZ až na úrovni jednotlivých výzev MAS Šipka.
Monitorovací indikátory jsou uvedeny v tabulce G), která je přílohou této strategie.

Opatření SCLLD – OP Z – Prorodinná opatření
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření zlepšuje zaměstnanost rodičů s dětmi, jelikož jim nabízí nové možnosti ke slaďování pracovního a
soukromého života.
B) Popis cíle opatření
Cílem je vytvoření dostatečné kapacity pro umístění dětí v mimoškolních zařízeních tak, aby bylo rodičům umožněno
rychlejší zapojení se na trhu práce. Podpora řeší slabé stránky ze SWOT analýzy Občanská vybavenost: „Nedostatek
prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.“ Dále z příležitosti SWOT „Rozšíření mimoškolních vzdělávacích a
výchovných programů, jako součásti systému prevence sociálně patologických sociálních jevů a podpory
zaměstnanosti znevýhodněných skupin.“
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C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Jednotlivá opatření v SCLLD jsou s tímto provázána především v oblasti IROP (iROP 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu), kde je
možnost financovat i investice do rozšíření kapacit nebo nového vybudování uvedených zázemí. Dále je zde možnost
budoucího propojení s MAP, které v rámci šablon v OP VVV budou podporovat další rozvoj vzdělávání (OPVVV
specifický cíl 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání).
D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
2.3.1 Zaměstnanost

41,98 %

2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování
2.3.1 Sociální podnikání

34,13 %

2.3.1 Prorodinná opatření

10,24 %

13,65 %

Výčet aktivit:




Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.
Doprovody a společný doprava.

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
V území MAS Šipka je zájem o navýšení alokace o 30% v případě možnosti. Pokud by byly finance navýšeny, tak se
předpokládá jejich využití ve stejném poměru, který je uveden v priorizaci.

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram uvádí období realizace nikoli konečného vyúčtování jednotlivých projektů, které je uvedeno ve
finančním plánu.
Výzva na opatření bude vyhlášena v letech 2017, 2018 a 2020.
F) Popis možných zaměření projektů
 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní
družiny, kluby).
 Příměstské tábory.
 Doprovody a společná dopravu
 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.
G) Podporované cílové skupiny
Osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
H) Typy příjemců podpory
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji;
Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská
zařízení.
Pro aktivitu Dětská skupina platí omezení žadatelů vycházející ze zákona č. 247/2014, o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině.
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OSVČ může provozovat dětskou skupinu pro své zaměstnance nebo může na základě spojení s dalšími partnery
provozovat podnikovou dětskou skupinu.
I) Absorpční kapacita MAS
3 NNO = 1.500 tis. Kč – předpokládá se, že naprostou většinu podpory vyčerpají soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ




Neutrální vliv na rovnost mužů a žen
Neutrální vliv na nediskriminaci
Neutrální vliv na udržitelný rozvoj

K) Principy pro určení preferenčních kritérií
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběru projektů 2014-2020 a budou stanovena po konzultaci s ŘO OPZ až na úrovni jednotlivých výzev MAS Šipka.
Monitorovací indikátory jsou uvedeny v tabulce G), která je přílohou této strategie.
Specifický cíl SCLLD 4. 2. Rozvoj sociálních služeb a sociálního začleňování
Opatření SCLLD - OP Z – Sociální služby
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření podporuje sociální služby a začleňování sociálně vyloučených skupin a skupin sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím komunitních center.
B) Popis cíle opatření
Cílem opatření je začlenění sociálně vyloučených osob a prevence sociálního vyloučení. Dále pak zlepšení přístupu
k sociálním službám, rozšíření kapacity sociálních služeb a zavedení nových sociálních služeb nebo služeb obdobného
charakteru. Podpora řeší slabé stránky ze SWOT analýzy Hospodářství a trh práce: „Dlouhodobě nezaměstnaní jsou
soustředění v sociálně vyloučené lokalitě Nový Rychnov.“
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření je provázáno s IROP a to konkrétně s budováním komunitních center a jejich vybavením pro poskytování
sociálních služeb (IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu).
D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
2.3.1 Zaměstnanost
2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování
2.3.1 Sociální podnikání
2.3.1 Prorodinná opatření

41,98 %
34,13 %
13,65 %
10,24 %

Výčet aktivit:
 Odborné sociální poradenství.
 Terénní programy.
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 Raná péče.
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 Kontaktní centra.
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 Sociální rehabilitace.
 Sociálně terapeutické dílny.
 Služby následné péče.
 Podpora samostatného bydlení.
 Osobní asistence.
 Odlehčovací služby.
UPOZORNĚNÍ: Je možné podporovat poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce). Oprávněným žadatelem může být
pouze poskytovatel sociálních služeb, který je k poskytování služby pověřen objednatelem, (krajem, příp. obcí).
Sociální služba pak může být podpořena pouze v rozsah a kapacitě stanovené Pověřením.


Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc.
vyloučením. Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci
komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
osob. Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.),
například sociální pracovník obce či dobrovolného svazku obcí (i na malých obcích).

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
V území MAS Šipka je zájem o navýšení alokace o 30% v případě možnosti. Pokud by byly finance navýšeny, tak se
předpokládá jejich využití ve stejném poměru, který je uveden v priorizaci.
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram uvádí období realizace nikoli konečného vyúčtování jednotlivých projektů, které je uvedeno ve
finančním plánu.
Výzva na opatření bude vyhlášena v letech 2017, 2018, 2019 a 2021.
F) Popis možných zaměření projektů
 Odborné sociální poradenství.
 Terénní programy.
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 Raná péče.
 Kontaktní centra.
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 Sociální rehabilitace.
 Sociálně terapeutické dílny.
 Služby následné péče.
 Podpora samostatného bydlení.
 Osobní asistence.
 Odlehčovací služby.
 Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc.
vyloučením.
G) Podporované cílové skupiny
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Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. 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. Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci si MAS blíže
specifikuje ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu
cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
H) Typy příjemců podpory
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji;
Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská
zařízení.
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé
sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
I) Absorpční kapacita MAS
5 NNO = 5.000 tis. Kč – předpokládá se, že naprostou většinu podpory vyčerpají soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
 Neutrální vliv na rovnost mužů a žen
 Neutrální vliv na nediskriminaci
 Neutrální vliv na udržitelný rozvoj
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběru projektů 2014-2020 a budou stanovena po konzultaci s ŘO OPZ až na úrovni jednotlivých výzev MAS Šipka.
Monitorovací indikátory jsou uvedeny v tabulce G), která je přílohou této strategie.
Specifický cíl SCLLD 3. 1. Podpora sociálního podnikání
Opatření SCLLD - OP Z – Sociální podnikání
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření podporuje vznik a rozvoj sociálního podnikání a poskytování dalších služeb cílovým skupinám tak, aby se
aktivně zapojily na trhu práce.
B) Popis cíle opatření
Cílem je podpořit sociální podnikání, které bude udržitelně zapojovat znevýhodněné skupiny obyvatel do běžného
života a pracovního procesu na trhu práce. Podpora řeší slabé stránky ze SWOT analýzy Hospodářství a trh práce:
„Neexistence sociálního podniku“ a „Dlouhodobě nezaměstnaní jsou soustředění v sociálně vyloučené lokalitě Nový
Rychnov.“
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
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Jednotlivá opatření v SCLLD jsou s tímto provázána především v oblasti podpory zaměstnanosti a podporou
cestovního ruchu, který následně také tvoří nová pracovní místa. Vším se prolíná zvyšování a rozšiřování kvalifikace,
které je nedílnou součástí rozvoje jakéhokoli podniku. Konkrétně lze provázanosti spatřovat v oblastech PRV+OPZ,
IROP+OPZ nebo i IROP+PRV+OP Z. Dále jsou provázána i jednotlivá opatření v rámci OP Z. Konkrétně jde o opatření:
Zemědělství (PRV článek 17.1.a Investice do zemědělských podniků), Podpora podnikání a cestovní ruch (PRV článek
19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností), Sociální podnikání (IROP 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu), Sociální služby (IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu).
D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
2.3.1 Zaměstnanost
2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování
2.3.1 Sociální podnikání

41,98 %
34,13 %
13,65 %

2.3.1 Prorodinná opatření

10,24 %

Výčet aktivit:
 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.
Aktivity pro integrační sociální podnik
 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu.
 Marketing sociálního podniku.
 Provozování sociálního podnikání.
Aktivity pro enviromentální sociální podnik
 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu.
 Marketing sociálního podniku.
 Provozování sociálního podnikání.
 Enviromentální audit a strategie.
 Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných
pracovníků apod.
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
V území MAS Šipka je zájem o navýšení alokace o 30% v případě možnosti. Pokud by byly finance navýšeny, tak se
předpokládá jejich využití ve stejném poměru, který je uveden v priorizaci.
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram uvádí období realizace nikoli konečného vyúčtování jednotlivých projektů, které je uvedeno ve
finančním plánu.
Výzva na opatření bude vyhlášena v letech 2017, 2019 a 2021.
F) Popis možných zaměření projektů
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Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.
Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu.
Marketing sociálního podniku.
Provozování sociálního podnikání.

G) 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 (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na
místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)
2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: a) posudkem nebo
potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni b) potvrzením
nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné)
3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: 2/5 - osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a
to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:
doklad o výkonu trestu odnětí svobody) - osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení (způsob
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody)
4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace
projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné
organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o přidělení azylu, potvrzení o vedení v
evidenci Úřadu práce ČR)
U environmentálních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na:
1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:
potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)
2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: a) posudkem nebo
potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni b) potvrzením
nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné)
3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: - osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to
do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: doklad
o výkonu trestu odnětí svobody) - osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení (způsob
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody)
4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace
projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné
organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
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5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o přidělení azylu, potvrzení o vedení v
evidenci Úřadu práce ČR)
6. Neaktivní osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: např. potvrzení od
pomáhající organizace, čestné prohlášení)
7. Osoby pečující o malé děti (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte,
dohoda o výkonu pěstounské péče)
8. Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let (způsob doložení v průběhu realizace
projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace,
čestné prohlášení)
9. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě (způsob doložení v průběhu
realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající
organizace, čestné prohlášení)
10. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (způsob doložení v průběhu realizace
projektu při kontrole na místě: potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, potvrzení Úřadu práce ČR)
11. Osoby pečující o jiné závislé osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení
prokazující péči o osobu blízkou od obce s rozšířenou působnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách).
H) 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 a 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., církvích a náboženských společnostech, pokud
poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně
prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné
výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu
12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace
I) Absorpční kapacita MAS
2 podnikatelé = 2.500 tis. Kč – předpokládá se, že naprostou většinu podpory vyčerpají soukromoprávní subjekty.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
 Neutrální vliv na rovnost mužů a žen
 Neutrální vliv na nediskriminaci
 Neutrální vliv na udržitelný rozvoj
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběru projektů 2014-2020 a budou stanovena po konzultaci s ŘO OPZ až na úrovni jednotlivých výzev MAS Šipka.
Monitorovací indikátory jsou uvedeny v tabulce G), která je přílohou této strategie.
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4.3.4.

Schéma integrovaného přístupu napříč programovými rámci

Struktura programových rámců SCLLD je organizována formou tkz. améby, kdy jsou jednotlivé
provázanosti nejprve přizpůsobeny prioritám a seskupeny dle programových rámců. Struktura však
není pevná, ale proměnlivá dle aktuálně řešených problematik, proto je možné nalézat další
provázanosti vyvolané tematicky zaměřenými projekty nebo zaměřením na jednotlivé zájmové
skupiny či sektory.

Rozvoj zájmového
území MAS Šipka
OP ŽP
Úspory
energií

PRV

Obnova
krajiny

Kan. vod.
ČOV

Pracovní
příležitosti

Podnik.
v cest. ruchu

Odpad
y

Spolupráce

OP Z

IROP
Soc.
služby
Doprava

Soc. podnikání

Vzděl. programy a
prorodinná opatření
Soc. služby
Soc. podnikání

SCLLD
Veřejné rozpočty
Veřejné
osvětlení

Hřišt
ě
Památky
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Konkretizované provázání jednotlivých programových rámců strategie
IROP

PR

Opatření PR

IROP - Udržitelná
doprava
IROP IROP - Komunitní centra
IROP - Vzdělávání
IROP - Sociální podnikání
Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
opatření
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
PRV infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy
Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví
Podpora spolupráce
mezi MAS
OP Z - Sociální podnikání
OP Z - Zaměstnanost
OP Z
OP Z - Prorodinná
opatření
OP Z - Sociální služby

IROP Udržitelná
doprava

IROP Komunitní
centra

PRV

IROP Vzdělávání

OP Z

Obnova
Obnova
Obnova
Obnova
krajiny a její krajiny a její krajiny a její
IROP krajiny a její
Podnikání Potravinářst
využití využití využití Sociální
využití Zemědělství
na venkově
ví
neproduktiv protipovod lesnická
podnikání
pozemkové
ní investice
ňová
infrastruktu
úpravy
v lese
opatření
ra

Lesnictví

Podpora
spolupráce
mezi MAS

OP Z Sociální
podnikání

OP Z OP Z Zaměstnan Prorodinná
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X

a

b
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a
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b
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a

a
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a

a

c
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a
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a
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c

c

X

a

a

a

a

c

c

c
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b
b
b
b

a
a
a
a

c
b
b
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b
b
b
b

b
a
c
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a
a
c
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a
a
c
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a
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c
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c
c
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X
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b
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a
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shodná opatření PR
žádná integrační vazba napříč PR
slabá integrační vazba - synergie napříč PR
silná integrační vazba - podmíněnost napříč PR

X

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

4.4.

Vazba na horizontální témata

Pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminace - V rámci realizace strategie bude se všemi
žadateli a aktéry v území jednáno stejně a bez rozdílů. Při výběru projektů se vychází výhradně z jasně
definovaných výběrových kritérií. Jsou tedy zcela dodržovány zásady rovných příležitostí a
nediskriminace. Zároveň i v samotném spolku MAS Šipka budou vybíráni zaměstnanci pouze na
základě kvalifikace a předchozích pracovních zkušeností. V MAS Šipka jsou dodržovány veškeré právní
normy (jak ČR, tak i EU).

Pozitivní vliv na rovné příležitosti mužů a žen - V rámci realizace projektů přes SCLLD bude kladen
důraz na zachování rovných příležitostí mužů a žen. Snahou MAS Šipka je získání genderově
vyrovnaného portfolia zaměstnanců.
Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj – Veškerá opatření strategie jsou zaměřena na nastartování
udržitelného rozvoje zájmového území MAS Šipka. Pozitivního vlivu na toto horizontální téma bude
dosaženo především zajištěním realizace z více různorodých zdrojů.
Pozitivní vliv na životní prostředí – SCLLD MAS Šipka má pozitivní vliv na životní prostředí pro
obyvatele především v rámci priority „Občanská vybavenost, veřejné služby a infrastruktura,“ dále
pak podporou tvorby pracovních míst na venkově. Z pohledu na životní prostředí jako na krajinu a
stav přírody je zajištěn také pozitivní vliv a to prostřednictvím priority „Životní prostředí a ekologie.“
Na oba dva pohledy na životní prostředí má pak velmi pozitivní vliv priorita „Rozvoj spolupráce a
partnerství“, která vede především k úspoře přírodních a finančních zdrojů.
Pozitivní vliv na inovace – SCLLD MAS Šipka je inovativní především v možnosti propojení všech
zdrojů a to jak zdrojů různých zájmových skupin v území MAS, tak zdrojů různých sektorů a
v neposlední řadě zdrojů plynoucích z možností kombinování projektů v různých operačních
programech spolu s realizací vlastních individuálních projektů a využívání vlastních zdrojů všech
aktérů území.
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně – Většina opatření v rámci SCLLD MAS
Šipka je neutrálních k zmírňování změn klimatu. Pozitivní je pouze v rámci opatření 2. 1. Obnova
krajiny a její využití.
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5. Implementační část SCLLD Místní akční skupiny Šipka
5.1. Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
5.1.1.

Povinnosti a úkoly MAS

Rozhodovací struktura vychází z předpokladů Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014-2020 (dále jen Kritéria přijatelnosti MAS).
MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v
programovém období 2014–2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále
také „Metodika standardizace MAS“):
1. MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s
výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS, a to od vydání „Osvědčení o splnění
standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020.
1. MAS včetně organizace zajišťující pro MAS správní a finanční záležitosti nesmí přijímat odměny,
dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či administraci projektů, které jsou
následně administrovány příslušnou MAS.
2. MAS včetně organizace zajišťující pro MAS správní a finanční záležitosti musí evidovat finanční a
věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary mohou být přijímány pouze za konkrétním
účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. Seznam dárců a přijatých darů
týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS.
3. MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.
4. MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznamu jejich členů, zápisů z jednání nebo
zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.
5. MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.
6. Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma.
7. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují
veřejný sektor.
8. Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (midterm evaluace).

5.1.2.










Úkoly MAS Šipka

prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací,
zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich
schopností v oblasti projektového řízení,
vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních
preferenčních kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení
ŘO (v případě PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů
při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nezastupují veřejný sektor; výběr projektů
musí probíhat na základě písemného postupu,
při výběru projektů zajišťování jejich souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje
tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategií,
příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS (tzv. “výzev MAS“) k podávání žádostí o podporu
včetně vymezení kritérií výběru,
přijímání a hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení) žádostí o
podporu,
výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,
zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů,
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sledování plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
sledování podporovaných projektů (evaluace),
vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií (monitoring, evaluace).
Pro zajištění tohoto úkolu bude mít nositel CLLD přístup do MS2014+ včetně možnosti tvorby
sestavy projektů realizovaných v rámci své SCLLD,
realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD, s cílem usnadnit výměnu informací
mezi zúčastněnými stranami,
propagace SCLLD, informování o SCLLD,
usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů
směřujících k naplňování SCLLD,
podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí
směřujících k naplňování SCLLD.

Úkoly místních akčních skupin v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:
Zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, tedy především:







metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ;
zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro
žadatele a příjemce OP VVV);
průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například k problematice zadávání veřejných
zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu;
metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do
monitorovacího systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů;
metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídicího
orgánu apod.;
metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o realizaci.

5.1.3.

Organizační struktura

Místní akční skupina Šipka je zapsaným spolkem a stanovy jsou základním právním podkladem pro
existenci organizace. Organizační struktura je vymezena touto Implementační částí ISÚ MAS Šipka,
která je zakotvena ve stanovách. Rozhodovací struktura vychází z předpokladů kritérií standardizace
místních akčních skupin a implementace komunitně vedeného místního rozvoje a metody LEADER
v programovém období 2014 – 2020. Nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Šipka je členská
schůze, která se skládá ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků, spolků, zájmových organizací
a fyzických osob. MAS Šipka má radu, která je složena ze 3 členů. Podpůrnými mechanismy realizace
rozvojových strategií jsou: výběrová komise a kontrolní výbor. Dále je zřízen Sekretariát MAS Šipka,
který se skládá z manažera MAS (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) a dalších pracovníků
sekretariátu.

5.1.4.





Orgány spolku
členská schůze,
rada,
výběrová komise,
kontrolní výbor.
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5.1.5.

Schéma organizační struktury

Místní akční skupina Šipka
Kontrolní výbor

Rada

Výběrová komise

Členská schůze Místní
akční skupiny Šipka

ŽADATEL

5.1.6.

Sekretariát MAS
Šipka

Kompetence a odpovědnost orgánů MAS Šipka

Základem Místní akční skupiny Šipka je členská schůze, která je složena ze všech členů spolku, tedy ze
zástupců obcí, firem, zemědělských podniků, spolků, zájmových organizací a samotných
nepodnikatelských fyzických osob. Tato místní akční skupina má svoji radu složenou ze 3 členů,
kontrolní výbor složený ze 3 členů a výběrovou komisi složenou z 5 členů.






5.1.7.





Žádná fyzická osoba nemůže při jednání orgánů MAS zastupovat více členů a má vždy jeden
hlas.
Všechny orgány jsou voleny členskou schůzí MAS na funkční období 4 let. Jedinou výjimkou
je výběrová komise, která má funkční období 1 rok.
Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného
orgánu.
Členové rady a kontrolního výboru jsou voleni z členů spolku.
Fyzická osoba, která je členem rady, výběrové komise nebo kontrolního výboru, musí být
bezúhonná a svéprávná (Je-li členem orgánu právnická osoba, musí splňovat tuto
podmínku také ten, kdo právnickou osobu zastupuje), dále pak prohlašuje, že splňuje
podmínky pro členství v orgánech spolku, a že souhlasí se svým zápisem do spolkového
rejstříku, kde budou zveřejněny osobní údaje člena.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda spolku.
Rozhodnutí členské schůze se přijímají hlasováním.
Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů MAS,
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích
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práv (pokud podmínka nelze zachovat při dodržení pravidla každý člen má 1 hlas, tak dochází
k poměrnému přepočtu hlasů zájmové skupiny, které tuto podmínku překračuje tak, aby součet
všech jejích hlasů byl rovný 49% všech přítomných hlasů).
Zasedání členské schůze je upraveno jednacím řádem.
Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MAS.
Nesejde-li se usnášeníschopná většina členské schůze do 30 minut od stanoveného termínu
zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání členské
schůze. Program náhradní členské schůze musí být shodný s programem řádné členské schůze.
Při náhradním zasedání je členská schůze usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů,
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích
práv (pokud podmínka nelze zachovat při dodržení pravidla každý člen má 1 hlas, tak dochází
k poměrnému přepočtu hlasů zájmové skupiny, které tuto podmínku překračuje tak, aby součet
všech jejích hlasů byl rovný 49% všech přítomných hlasů). Náhradní členská schůze rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných.
Sekretariát MAS vyhotoví do třiceti dnů zápis ze zasedání členské schůze.
Do kompetence členské schůze spadá zejména:

Schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud nejsou právním
řádem nebo rozhodnutím členské schůze svěřeny jinému orgánu MAS.

Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS, zřízení povinných orgánů pro realizaci SCLLD: rozhodovací orgán,
kontrolní výbor, výběrový orgán.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.

Volí a odvolává členy všech orgánů MAS.

Rozhoduje o pravomocech a působnosti členů orgánů MAS.

Schvaluje výroční zprávy, koncepci hospodaření a účetní závěrky spolku.

Doplňuje a mění stanovy organizace.

Stanovuje členské příspěvky.

Hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání.

Členská schůze si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů
vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.

Schvaluje jednací řád a program členské schůze.

Schvaluje rozvojové koncepce, strategie pro zájmové území a SCLLD.

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí rady.

Rozhoduje o sloučení nebo o zániku spolku.
Členská schůze má celkovou odpovědnost za fungování MAS.
V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“.
Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání členské schůze MAS,
mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům spolku k posouzení písemnou cestou nebo
elektronicky. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové MAS k návrhu
zaslanému „per rollam“ písemně či elektronicky sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí.
Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Při hlasování „per rollam“ se
návrh považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %
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hlasovacích práv. I v tomto případě může předseda nebo místopředseda z vlastního podnětu,
nebo na žádost člena návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším
zasedání členské schůze spolku s výjimkou případů, kdy byla rozhodnutím dotčena práva třetích
osob. Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání
členské schůze a je schvalován zároveň s ním.

5.1.8.






















Rada

Rada je statutárním orgánem MAS a řídí spolek mezi zasedáním členské schůze. Tvoří ji
předseda spolku a 1 místopředseda a 1 člen rady. Spolek zastupuje předseda samostatně.
Rada se schází podle potřeby.
Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena.
Členové rady musí být voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
Rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů.
Rada vytváří odborné komise, které jsou poradním a v případě pověření i výkonným orgánem
MAS.
Rada schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů. Cílem je podpořit především projekty originální, inovační s širším pozitivním dopadem
na obyvatelstvo v zájmovém území MAS a rozvíjející spolupráci. Bodovací kritéria jsou stanovena
tak, aby maximálně omezila subjektivní hodnocení.
Rada stanovuje zájmové skupiny spolku, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku
SCLLD.
Rada navrhuje aktualizaci SCLLD a vybírá a navrhuje ke schválení opatření SCLLD, ve kterých
budou vypisovány výzvy k podávání projektů. Dále schvaluje výsledky výběru jednotlivých
realizačních projektů vybraných výběrovou komisí a následně potvrzuje projekty určené k
realizaci.
Rada vytváří každoročně plán výzev.
Rada jmenuje manažera.
Rada přijímá nové členy.
Je možná kooptace člena rady v případě odstoupení nebo úmrtí člena s platností do následující
členské schůze.
Schvaluje vnitřní směrnice a předpisy spolku kromě jednacího řádu členské schůze.
Schvaluje rozpočet MAS.
V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“.
Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání rady spolku, mohou být
z rozhodnutí předsedy rozeslány členům rady k posouzení písemnou cestou nebo elektronicky.
Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové rady k návrhu zaslanému „per
rollam“ písemně či elektronicky sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí,
mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Při hlasování „per rollam“ se návrh považuje za
schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů rady. I v tomto
případě může předseda nebo místopředseda, z vlastního podnětu nebo na žádost člena rady
návrh pozastavit a rozhodnou o jeho novém projednání na nejbližším zasedání rady spolku
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s výjimkou případů, kdy byla rozhodnutím dotčena práva třetích osob. Zápis o usnesení
schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání rady a je schvalován
zároveň s ním.
Rada schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro
realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými
ustanoveními zákoníku práce.
Rada schvaluje výzvy k podávání žádostí.
Rada vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové
komise.
Rada svolává členskou schůzi minimálně jedenkrát ročně.
Předseda svolává a řídí zasedání rady.

5.1.9.

















Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS, má tři členy, je volen členskou schůzí z řad členů
MAS. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
Členové kontrolního výboru nemohou být členem jiného orgánu MAS než členské schůze.
Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní výboru rovné.
Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu členské schůzi o výsledcích své
kontrolní činnosti.
Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, stanovami spolku,
standardy MAS a postupuje dle své schválené SCLLD a snaží se ji naplňovat.
Kontrolní výbor projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.
Kontrolní výbor nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a
kontroluje tam obsažené údaje.
Kontrolní výbor svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže
to vyžadují zájmy MAS.
Kontrolní výbor kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.
Kontrolní výbor zodpovídá za monitoring a hodnocení své schválené SCLLD (zpracovává a
předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
Kontrolní výbor sleduje realizované projekty. Zároveň provádí hodnocení činnosti při naplňování
jednotlivých aktivit a navrhuje a realizuje změny vedoucí ke zlepšení a zkvalitnění činnosti MAS.
Kontrolní výbor řeší podněty ke kontrole, které byly MAS doručeny, a to jak ze strany členů,
zástupců obcí zájmového území, tak i případných žadatelů, poskytovatelů dotací či jiných třetích
stran.
V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“.
Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání kontrolního výboru spolku,
mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům kontrolního výboru k posouzení písemnou
cestou nebo elektronicky. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové
kontrolního výboru k návrhu zaslanému „per rollam“ písemně či elektronicky sdělí, zda
s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu.
Při hlasování „per rollam“ se návrh považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas
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nadpoloviční většina všech členů rady. I v tomto případě může předseda kontrolního výboru,
z vlastního podnětu nebo na žádost člena kontrolního výboru návrh pozastavit a rozhodnout o
jeho novém projednání na nejbližším zasedání kontrolního výboru spolku s výjimkou případů,
kdy byla rozhodnutím dotčena práva třetích osob. Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se
připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání rady a je schvalován zároveň s ním.
Kontrolní výbor vykonává činnost odpovídající kontrolní komisi a rozhodčí komise dle § 262 –
267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.1.10.










Výběrová komise je volena na období jednoho roku.
Výběrová komise má 5 členů.
Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně
působí.
Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Výběrová komise v případě potřeby navrhuje radě aktualizace a změny hodnotících kritérií.
Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání výběrové
komise.
Výběrová komise zajistí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich
pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Složení a jednací řád výběrové komise se může měnit dle požadavků jednotlivých poskytovatelů
dotace tak, aby byly vždy splněny jimi stanovené podmínky.

5.1.11.






Výběrová komise

Sekretariát MAS

Sekretariát MAS je výkonným aparátem Místní akční skupiny Šipka a jejích orgánů.
Je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí MAS.
Je vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a metodickým pomocníkem při jejich
realizaci, je odpověden za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS.
Sekretariát MAS je tvořen manažerem MAS, který je vedoucím zaměstnancem v pracovně
právním vztahu pro realizaci SCLLD, a dalšími pracovníky MAS.
Úloha manažera bude v návaznosti na vypracovanou SCLLD spočívat zejména v/ve:

odborném a technickém zajištění činnosti MAS,

organizování výběrových řízení na nového pracovníka MAS,

spolupráci s poskytovateli dotací,

příjmu projektů, jejich administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti,

vypracování zpráv o provedených kontrolách,

organizaci zasedání výběrové komise a přípravě podkladů pro její zasedání,

přípravě podkladů a organizaci zasedání rady,

sestavení plánu kontrol,

pravidelném informování kontrolního výboru o čerpání prostředků na administraci MAS,

vyhotovování zápisů ze zasedání členské schůze MAS,

další činnosti, která souvisí s operativním řízením MAS,

administrativní, finanční a správní činnosti ve prospěch MAS,

iniciování nových forem spolupráce,

příprava projektů, vytváření společných projektových záměrů, řízení projektů,
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zprostředkování informací o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR
všem zájmovým skupinám a aktérům v území,
poskytování poradenského servisu žadatelům.

Sekretariát MAS Šipka (manažer MAS) je výkonným aparátem MAS Šipka a jejích výborů. Je
odpovědný za praktický výkon rozhodnutí MAS Šipka. Bude vyhlašovatelem sběru projektů,
koordinátorem a metodickým pomocníkem při realizaci projektů, je odpovědný za sběr dat pro
jednání rozhodovacích orgánů MAS.

5.2.

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

5.2.1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Postup pro vyhlášení výzvy a hodnocení a výběr projektů

ŘO vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD.
Rada vytvoří návrh výzvy pro jednání rady na schválení výzvy.
Rada na svém zasedání rozhodne o tom, které cíle strategie budou vyhlášeny. Dále rozhodne o
výši finanční alokace na výzvu s rozdělením na jednotlivé cíle.
Rada MAS Šipka schválí výzvy včetně časového harmonogramu.
MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci své SCLLD a předloží ji ke
schválení ŘO (respektive platební agentuře Státního zemědělského intervenčního fondu (dále
také „SZIF“) v případě PRV)15 prostřednictvím MS2014+ (resp. Informačního systému SZIF (dále
také „IS SZIF“) v případě PRV). ŘO, resp. platební agentura SZIF si stanoví rozsah údajů výzvy
MAS, které podléhají schválení s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace
integrovaných projektů SCLLD. V rámci výzvy MAS bude uveden přesný popis způsobu výběru
projektů a v případě PRV bude také vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené
výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů stanovená s důrazem
na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení
preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.
MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání žádostí o podporu v rámci specifické výzvy ŘO. MAS
výzvu vyhlašuje prostřednictvím MS2014+ (v případě PRV prostřednictvím IS SZIF), MAS je
zároveň výzvu povinna zveřejnit, a to minimálně na internetových stránkách MAS. Okamžikem
vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS. (Poznámka:
Žádosti o podporu jsou vkládány prostřednictvím MS2014+, v případě PRV prostřednictvím IS
SZIF).
Příjem žádostí začíná dle časového harmonogramu.
Příjem žádostí provádí Sekretariát MAS.
Při příjmu žádosti na MAS je zpracován kontrolní list povinných a nepovinných příloh, do
kterého jsou zaznamenány dodané povinné a nepovinné přílohy a další dokumenty přeložené
žadatelem.
Příjem žádosti o dotaci je zaznamenán do CRM a veškeré přílohy jsou buď dodány na flashdisku
nebo jsou skenovány v kanceláři a je vytvořena jejich záloha na lokální NAS server, odkaz na tyto
přílohy je pak nahrán a provázán do CRM.
Ukončení příjmu žádostí je dle časového harmonogramu.
MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu
projektu (kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti).
Sekretariát MAS provede administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektu.
První hodnocení žádosti je provedeno z hlediska administrativní úplnosti žádosti, platnosti všech
potvrzení, dat na ověřených kopiích a na rejstříkových výpisech.
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15. Po administrativní kontrole v případě neúplnosti žádosti vyzve sekretariát MAS žadatele k
doplnění žádosti do stanoveného termínu (termín musí být splnitelný z hlediska charakteru
požadovaného doplnění).
16. V případě nedoplnění podkladů ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci z důvodu
nesplnění podmínek administrativní kontroly.
17. Doplnění na základě administrativní kontroly a ukončení administrativní kontroly je
zaznamenáno do CRM.
18. Po ukončení administrativní kontroly je provedena kontrola přijatelnosti s ohledem na obsah a
pravidla daného cíle strategie.
19. Do 5 pracovních dnů po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti elektronicky
(emailem nebo datovou schránkou) informuje sekretariát MAS žadatele o výsledcích kontrol.
20. Všechny úplné žádosti, které splňují kritéria přijatelnosti, jsou postoupeny k hodnocení
výběrovou komisí.
21. Žadatel má možnost požádat o přezkoumání činnosti MAS do 5 pracovních dnů od odeslání
výsledků kontrol. Na základě žádosti proběhne jednání kontrolního výboru MAS, u kterého bude
přítomen zástupce sekretariátu MAS a žadatel. Pokud na jednání nedojde ke shodě, má žadatel
právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS Šipka na ŘO či zprostředkující subjekt, a to dle
Pravidel daného OP. Pokud tak učiní, musí informovat MAS.
22. MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle preferenčních kritérií MAS
schválených ŘO (resp. SZIF v případě PRV) zároveň s příslušnou výzvou MAS (viz bod 2). ŘO má
právo stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu kritérií začlenit.
Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada preferenčních kritérií. MAS provádí věcné
hodnocení předložených žádostí o podporu podle preferenčních kritérií. Na základě bodového
hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů
strategií za každý specifický cíl SCLLD zvlášť.
23. Každý projekt je hodnocen 2 členy výběrové komise. Po ukončení hodnocení všech projektů celá
výběrová komise zajistí předvýběr projektů na základě objektivních předem stanovených a ve
výzvě zveřejněných kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů
a cílů SCLLD. Pracovník sekretariátu MAS, který provádí kontrolu žádostí a člen výběrové komise
nesmí mít příbuzenský nebo obchodní vztah k žádnému projektu ani k žadateli v dané výzvě.
Pokud takovýto vztah bude existovat, tak nemůže provést hodnocení a bude nahrazen jiným
členem či pracovníkem.
24. Složení a jednací řád výběrové komise se může měnit dle požadavků jednotlivých poskytovatelů
dotace tak, aby byly vždy splněny jimi stanovené podmínky.
25. Rada vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové
komise.
26. Sekretariát MAS seznámí každého člena výběrové komise s cíli, programovými rámci,
financováním, procesem příjmu a kontroly projektů, výzvou a kritérii bodového hodnocení.
27. MAS provede výběr projektů - výše jejich podpory nesmí překročit maximální procentuální výši
podpory projektů stanovenou na výzvě ŘO, výši podpory projektu může snížit na úrovni výzvy
MAS.
28. MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k
závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.
29. ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a
ověření administrativní kontroly.
30. ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve
výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební SZIF může schválenou výši podpory snížit,
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pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není
dotčena pravomoc ŘO provést kontrolu procesních postupů MAS. ŘO nezasahuje do pořadí
projektů, jen v případě zjištění nesrovnalostí či porušení postupů.
31. MAS elektronicky informuje žadatele o výběru/nevýběru do 5 pracovních dnů, informace bude
minimálně obsahovat odůvodnění rozhodnutí, počet získaných bodů v hodnocení, následné
závazky či požadavky na další realizaci.
32. Na webových stránkách MAS jsou zveřejněny výsledky všech podaných žádostí.
33. Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury
SZIF v případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.

5.2.2.

Klíčové projekty

MAS Šipka nepředpokládá realizaci klíčových projektů.

5.2.3.

Komunikace a monitoring žadatelů, projektů a indikátorů

Každý potenciální žadatel je zařazen do CRM MAS Šipka, kde je evidována veškerá komunikace a
dodané podklady, a to jak před podáním žádosti, tak komunikace a dokumentace spojená s podáním
žádosti, žádost o dotaci, následné dokumenty spojené s realizací, vyúčtováním proplacením a
následným monitorováním projektu (včetně monitorování indikátorů). Dle velikosti dokumentů bude
zvoleno jejich uložení přímo do CRM nebo na lokální NAS server (z něj pak dojde k nahrání odkazu na
uložiště do samotného CRM). Tištěné dokumenty budou skenovány a stejným způsobem uloženy pod
složku daného žadatele.
Každý zaměstnanec, který bude komunikovat s potenciálními žadateli, bude mít založený svůj
jedinečný přístup do CRM tak, aby mohly být personalizovány změny provedené pod jednotlivými
složkami klientů. V daném CRM budou upraveny práva změn dle kompetencí každého zaměstnance.
CRM zároveň umožňuje vytvoření harmonogramu aktivit pod každým klientem, ze kterého bude
patrný přesný čas provedení změny či nahrání dokumentu včetně osoby, která změnu provedla. Dále
je možné pořídit výpis všech aktivit, které provedl konkrétní zaměstnanec MAS.
Každý žadatel zapojený do dané výzvy bude štítkován názvem výzvy, což umožní zpětně filtrovat
jednotlivé projekty v každé realizované výzvě.
Integrované projekty naplňující SCLLD jsou dále realizovány a monitorovány standardním způsobem,
tedy stejně jako ostatní individuální projekty. Posuzování změn v integrovaných projektech
naplňujících SCLLD probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních
výzev, přičemž v případě podstatných změn příjemce doloží souhlasné stanovisko MAS Šipka k
navrhovaným změnám. Stanovisko MAS bude příjemcem doloženo formou Oznámení o změně
v projektu. Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn v jednotlivých řídicích
dokumentacích relevantních programů. Na integrované projekty, až na výjimky uvedené v MPIN, se
vztahují všechna pravidla a požadavky programů a JMP.

5.2.4.

Monitorování a evaluace realizace SCLLD

CRM systém neumí dle stavu projektu vygenerovat aktuální stav naplnění indikátorů za veškeré
projekty najednou, proto budou tyto údaje průběžně monitorovány v MS Excel, uloženém na
cloudovém uložišti. V souboru bude název projektu, stav projektu (podaná žádost, v realizaci,
proplacen, ukončená udržitelnost), plánované náklady, skutečné náklady, plánované naplnění
monitorovacích indikátorů, naplnění monitorovacích indikátorů v jednotlivých letech. Pod součty
všech položek budou uvedeny průběžné cíle SCLLD a rozdíl skutečnosti a cílů. Díky takovéto evidenci
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bude mít MAS v každém okamžiku přesnou informaci o aktuálním stavu naplňování strategie, což
bude sloužit k/ke:












5.2.5.

sledování naplňování akčního plánu pro příslušný rok (naplňování Programových rámců),
včas identifikovat možné překážky při naplňování Programových rámců (akčního plánu na
příslušný rok) a případně včas reagovat a iniciovat realizaci nezbytných nápravných
opatření,
poskytování informací nezbytných pro řízení realizace a naplňování SCLLD (zejména
podklady),
řízení vyhlašování výzev, připadnou včasnou iniciaci změny strategie, iniciaci předkládání
integrovaných projektů u relevantních aktérů), tj. úzká vazba na přípravu, předkládání a
realizaci integrovaných projektů,
celkovému monitorování realizace strategie navazuje na monitorování jednotlivých
integrovaných projektů,
průběžnému monitorování primárně využívat pololetní Zprávy o plnění integrované
strategie, které je vhodné doplňovat průběžným monitorováním v mezidobí mezi přípravou
těchto zpráv,
zajišťování podkladů pro jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům (např.
kraj, RKS, ŘO ad.),
pravidelnému ročnímu vyhodnocování naplňování implementační časti SCLLD bude
navázáno na přípravu Zprávy o plnění integrované strategie,
zajišťování výsledků průběžného hodnocení realizace SCLLD, na základě kterých bude
aktualizována analýza rizik a budou případně typováni potenciální žadatelé pro příští výzvy,
mohou být přijata i nápravná opatření nebo může dojít k přehodnocení a změně SCLLD dle
aktuální verze MPIN.

Archivace a zajištění auditní stopy

CRM systém bude propojen s webovými stránkami MAS, cloudovým uložištěm, NAS serverem a
systémem pro hromadnou emailovou komunikaci, která monitoruje data a časy otevření a přečtení
emailů. Takovýto systém usnadní komunikaci se všemi potenciálními aktéry v regionu a umožní
sledování nedoručených informací. Tím se předejde případným rizikům způsobeným nedoručením
emailu (zaměstnanci takovéto aktéry v případě nedoručení informují telefonicky či jinou vhodnou
formou). Veškeré uvedené systémy vytváří jeden originální soubor, který automaticky minimálně
jedenkrát zrcadlí z důvodu vytvoření zálohy. Z CRM lze vyvolat zálohu až 30 dnů zpětně, z cloudového
uložiště max. 2 zpětná historická uložení daného souboru, z NAS serveru pak na 40 záloh (záloha se
provádí vždy minimálně 2x týdně).
Zápisy z jednání povinných orgánů budou pravidelně nahrávány na webové stránky MAS, budou
uchovávány v tištěné originální podobě včetně prezenčních listin a zároveň budou jejich skeny
nahrávány na cloudové uložiště.

5.3.

Popis animačních aktivit

Základním cílem animačních aktivit je zlepšování informovanosti široké veřejnosti o činnosti MAS
(propagace strategie, usnadnění výměny informací mezi místními aktéry, koordinace aktivity místních
aktérů směřujících k naplňování SCLLD, informování o SCLLD, propagace SCLLD, informování žadatelů
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o způsobu výběru projektů). Vše povede ke zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání
a realizaci projektů.
K základním prvkům animačních aktivit patří operativně dostupné kontaktní osoby a uživatelsky
optimalizovaná on-line komunikace, jejíž základ tvoří fungující web a podporují ji příležitostné
příspěvky ve vhodných a dostupných internetových médiích (Facebook, Twitter, Youtube, PR články
na tematických webech, případně další formy on-line komunikace) a v neposlední řadě vhodně
zvolené a cílené formy komunitního plánovaní. Uvedené aktivity budou postupně rozšířeny o inzerci
v místních periodicích, propagačních akcích MAS na nejrůznějších happeningových akcích v regionu a
především pořádní informačních seminářů pro potenciální žadatele.
Zároveň bude navázáno na osvědčené metody získávání informací od veškerých aktérů v zájmovém
území MAS Šipka, k jejichž ověření došlo právě při přípravě této strategie.
Podnikatelé
Pro podnikatele budou pořádána setkání, na kterých budou systematicky seznamováni s činností
MAS a budou se moci vyjadřovat k projednávané problematice jak diskusí, tak písemně
prostřednictvím dotazníků.
Zemědělci
Se zemědělci budou nadále probíhat osobní schůzky individuálně a to jak v kanceláři MAS, tak přímo
na v jejich podnicích případně na místech možných realizací projektů.
Zastupitelé obcí
Průběžně budou navštěvována zasedání jednotlivých zastupitelstev obcí. Především těch, na kterých
se bude očekávat větší účast obyvatel, bude projednáván rozpočet následujícího roku nebo budou
schvalovány významné investice.
Obyvatelé
Obyvatelé budou průběžně oslovováni a informování při pořádání nejrůznější happeningových
akcích.
Jakmile budou známá veškerá pravidla a harmonogramy výzev, tak bude vytvořen komunikační
kalendář, ve kterém bude uvedeno jaká cílová skupina, v jakém termínu a jakými prostředky bude
informována.

5.4.

Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční
spolupráce

Místní akční skupina Šipka na národní úrovni spolupracuje s ostatními organizacemi typu MAS, se
kterými realizovala několik projektů Spolupráce. Dále na národní úrovni spolupracuje s Národní sítí
Místních akčních skupin České republiky a s vysokými školami v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina
(především ve zpracování klasifikačních prací a poskytování stáží studentům). V následujícím
programovém období předpokládáme další rozvoj této spolupráce, a to jak prohloubením
navázaných partnerství, tak vytvořením nových.
Mezinárodní spolupráci MAS Šipka rozvíjela velice intenzivně především prostřednictvím člena
Hodina H, spolek, který organizoval většinu mezinárodních akcí a navázal mnoho partnerství téměř ve
všech zemích EU. Takto získané kontakty se budeme snažit použít pro další rozvoj mezinárodní
spolupráce MAS Šipka a organizování mezinárodních projektů. Dalším krokem v mezinárodní
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spolupráci, na který se intenzivně MAS Šipka připravuje, je bilaterální spolupráce s organizacemi
zabývajícími se cestovním ruchem v zemích Skandinávie.
Spolupráce s MAS probíhala nejen na základě projektů Spolupráce, ale i v rámci běžné činnosti.
Projekty Spolupráce pro období 2014 – 2020 bychom rádi zaměřili do oblastí podpory místních
produktů a producentů, výměny zkušeností, rozvoje kulturních aktivit a obnovy tradic, propagace
území a především ochrany a obnovy životního prostředí. V současnosti máme typově stanoveny
následující témata projektů ve výše uvedených oblastech:
Propagace území podpora místních produktů a producentů, rozvoj kulturních aktivit a obnova
tradic









Pořádání kulturních a společenských akcí nejrůznějšího zaměření.
Podpora netradičních sportů, jejich přenesení a jejich přenesení do regionu.
Budování nových turistických atraktivit a jejich propojování se stávajícími.
Systémová podpora prodeje typických místních produktů.
Podpora a oživení zanikajících řemesel a studijních oborů.
Způsoby zabezpečení aktivit pro starší obyvatele.
Festivaly ochotnických divadel.
Rozvoj, aktualizace a nové přístupy k turistickým propagačním materiálům.

Ochrana a obnova životního prostředí prostřednictvím zvyšování odpovědnosti vůči ŽP







Efektivní třídění a recyklace odpadu v území.
Obnova krajinných struktur.
Přístupy ke zlepšení KES spojené se zlepšením zdrojů pitné vody a udržením vody v krajině.
Zpomalení zastavování zemědělské půdy.
Efektivní využívání přírodních zdrojů.
Zmírnění znečištění z lokálních tepelných zdrojů.

Výměna zkušeností



5.5.

Vícezdrojové financování činnosti MAS (typové projekty pro přímé získávání podpor
z národních OP a jiných mezinárodních podpor).
Přístupy k evaluaci, hodnocení činnosti MAS a aktivizaci obyvatelstva.

Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)

MAS Šipka využívá pro monitorování a vyhodnocování strategie indikátory definované NČI. Tyto
indikátory jsou navázány na specifické cíle programů a jsou sledovány v MS2014+. Integrovaná
strategie pro úplnost obsahuje výsledkové i výstupové indikátory s vazbou na programy, avšak pouze
indikátory výstupové jsou pro nositele závazné (indikátory výsledkové závazné nejsou). MAS nastaví
indikátory na úrovni specifických cílů strategie, které budou vlastní a budou sledovány interně v MAS
pouze jako podklad ke svému vlastnímu hodnocení, řízení, plánování. Indikátory na úrovni
specifických cílů strategie budou sledovány mimo MS2014+ a budou využity pro vlastní monitorování
a evaluaci pro potřeby nositele integrované strategie. Indikátory na úrovni specifických cílů strategie
jsou nezávaznými indikátory a nejsou předmětem hodnocení řídicího orgánu.

124

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)
Vytvořeno v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197

Postupy uvedené v implementační části SCLLD budou monitorovány v MS2014+, vyhodnocování
bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším
postupu realizace strategie.
MAS Šipka indikátory využije jako podklad pro Zprávu o plnění integrované strategie.
MAS Šipka provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných
projektů a také monitorování SCLLD jako celku. Zprávu o plnění integrované strategie projednává a
schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených postupů. MAS monitoruje celkový kontext SCLLD a
může navrhovat změny ve schváleném SCLLD. MAS předkládá 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím
údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) prostřednictvím MS2014+ MMR – ORP
Zprávu o plnění integrované strategie ve struktuře dle tabulky v příloze č. 10, která je stejná pro
všechny IN (ITI, IPRÚ i CLLD). Zpráva o plnění integrované strategie je v MS2014+ přístupná ŘO. V
případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se zdůvodněním výhrad MMR –
ORP je nositeli IN dána lhůta max. 20 pracovních dnů ke zjednání nápravy. Zpráva o plnění
integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci strategií
dotčeného území. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných
projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Na základě
hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může
nositel IN ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny IN. Zpráva o plnění integrované
strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále
jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORP a která je
jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014 –
2020. MMR – ORP si může vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IN z důvodu
neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění integrované strategie
(např. neplnění finančního plánu a neplnění plánovaných indikátorů). Struktura a proces administrace
jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o plnění integrované strategie. Případně může MMR – ORP
navrhnout změnu IN. Do 30 pracovních dnů od ukončení financování posledního projektu IN (okamžik
úhrady závěrečné platby ve prospěch příjemce, resp. úhrady přeplatku zpět na účet ŘO - v případě
ex-ante financování) předkládá nositel IN Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie.
Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o
plnění integrované strategie.
MAS Šipka dále provede povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění své SCLLD.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce



Viz. http://www.massipka.cz/2.29.sclld-mas-sipka/
Zároveň připojené PDF na konci celého dokumentu – tj. od strany 132.

Příloha č. 2 – Mapa území a seznam obcí
Viz. kapitola 1.1. Vymezení zájmového území Místní akční skupiny Šipka.

Příloha č. 3 – Analýza rizik
Analýza rizik rozlišuje:
 Pravděpodobnost vzniku rizika na stupnici 1 – 3, kdy 1 je nejméně pravděpodobné a 3 nejvíce
pravděpodobné.
 Závažnost rizika na nízká, střední a vysoká.
Druh rizika
Nepodpoření
SCLLD nebo
nějakého
z programových
rámců
Neproplacení
výdajů na
administraci
Nedostatek
vlastních zdrojů
na
dofinancování
Nedodržení
čerpání alokace
dle plánu

Pravděpodo
bnost vzniku
1

Finanční rizika
Závažnost
Nositel
Preventivní opatření - řešení
rizika
Vysoká
MAS / ŘO Pečlivá příprava strategie a dlouhodobé
OP
komunitní plánování v území MAS.
Připravenost na okamžité doplnění či
vysvětlení případných nesrovnalostí.

1

Vysoká

MAS / CRR

Školení zaměstnanců, konzultace uznatelnosti
nákladů s CRR.

1

Vysoká

MAS

Schválené příspěvky obcí v zájmovém území
MAS Šipka.

2

Vysoká

MAS /
potenciální
žadatelé

Nedostatek
prostředků na
předfinancování
administrativní a
animační
činnosti

1

Vysoká

MAS

Nepředvídatelně
vysoká inflace

1

Střední

ČNB

Plán byl vytvořen na základě podrobné analýzy
území a konzultací s potenciálními žadateli.
Průběžná
aktualizace
potřeb
území.
Zintenzívnění animační činnosti v území.
MAS Šipka má předjednané úvěry a vzhledem
ke svému finančnímu zdraví, dobré platební
morálce a dobrých vztahů v bance nikdy nebyl
problém se zajištěním zdrojů. V případě
potřeby vyšších prostředků jsou připraveni
někteří členové MAS zajistit předfinancování
bezúročně z vlastních zdrojů.
Přiměřená míra inflace byla zohledněna při
přípravě rozpočtu. Možnost aktualizace SCLLD
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Změny výše
spolufinancování

2

Střední

ŘO OP /
potenciální
žadatelé /
MAS

Zpožďování
proplácení
vyúčtovaných
nákladů

2

Střední

MAS / CRR

Právní rizika
Nositel
rizika

Je počítáno s vyšší spoluúčastí, která nemusí
být vyvolána přímo změnou výše přímé
dotace, ale také změnou uznatelnosti nákladů.
Proto je počítáno s rezervami ve vlastních
zdrojích a o stejném riziku budou informováni
všichni potenciální žadatelé.
Včasné podávání vyúčtování a předběžné
konzultování k zajištění bezproblémového
průběhu hodnocení.
Průběžné kontroly účetnictví.

Druh rizika

Pravděpodob
nost vzniku

Závažnost

Preventivní opatření - řešení

Nedodržení
podmínek
realizace SCLLD

1

Vysoká

ŘO OP /
MAS

Nedodržení
pokynů pro
zadávání VZ

1

Vysoká

MAS /
žadatelé

Nedodržení
právních norem
EU

1

Vysoká

MAS /
žadatelé

Nesoulad
pravidel
realizace SCLLD
s legislativou
ovlivňující
ekonomické
hospodaření a
účtování spolků

2

Střední

ŘO OP /
MAS /
žadatelé

Úzká komunikace a vzájemná kontrola
účetního a vedoucího pracovníka SCLLD.
Pravidelné školení účetního MAS Šipka.
Pravidelné kontroly vykazovaných nákladů.
Konzultace s CRR. Informování žadatelů o
tomto riziku.

Špatně
uzavřené
smlouvy na
služby a
dodávky

1

Malá

MAS /
žadatelé

Využívání právních služeb. Pravidelná
kontrola, komunikace s CRR. Školení
zaměstnanců a žadatelů.

Bude prováděna pravidelná kontrola souladu
realizace a podmínek. Případné odchýlení
nebo identifikovaná potřeba odchýlení bude
konzultována. Školení zaměstnanců, kontrola
aktualizací pravidel.
Vždy bude postupováno přesně dle pokynů.
V případě existence vzorových dokumentů
jich bude využíváno s možností doplnění
dalších dat.
Budou pravidelně sledovány změny a
požadavky. Investoři jsou seznámeni
s možným rizikem.
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Druh rizika
Nedodržení
termínů

Pravděpodob
nost vzniku
1

Chybně
nastavená
implementace

1

Nevhodné
organizační
zajištění SCLLD
Nedodržení
udržitelnosti

1

Druh rizika
Nedostatečné
personální a
materiální
zajištění chodu
MAS

Nenaplnění
monitorovacích
indikátorů

1

Organizační rizika
Závažnost
Nositel
Preventivní opatření - řešení
rizika
Vysoká
MAS /
Veškeré
procesy
jsou
řízeny
přes
žadatelé
implementovaný systém CRM, který kromě
evidence kompletní komunikace a žadatelů
obsahuje i kalendáře a upomínkový systém.
V systému bude podrobně proškolen každý
zaměstnanec MAS.
Vysoká
MAS
Implementace splňuje vyžadované podmínky a
postupy. Je kontrolována v rámci schvalování
SCLLD. Průběžná kontrola postupů a případná
aktualizace dle aktuálních potřeb či požadavků
ŘO OP.
Střední
MAS
MAS Šipka má vhodné rozdělení odpovědností,
na které objektivně navazují i kompetence
jednotlivých zaměstnanců MAS.
Vysoká
MAS /
Bude prováděna pravidelná kontrola souladu a
žadatelé
všichni odpovědní zaměstnanci a příjemci
dotací budou proškoleni odpovídajícím
způsobem.

Pravděpodob
nost vzniku
2

Závažnost

2

Střední

Střední

Věcná rizika
Nositel
Preventivní opatření - řešení
rizika
MAS
K nedostatečnému personálnímu zajištění
může dojít z důvodu nedostatku finančních
prostředků. MAS se bude snažit vytvářet
dostatečné rezervy a zajistit další zdroje financí
a dobrovolnická práce. Zaměstnanci s tímto
získáváním zdrojů mají zkušenosti z minulého
období, kdy MAS Šipka nebyla podpořenou
MAS a i přesto realizovala několik projektů
z původní strategie z jinak získaných zdrojů.
MAS /
žadatelé

Jsou jasně identifikovány potřeby území, avšak
zdroje na řešení potřeb jsou omezené, proto
může dojít k vyčerpání zdrojů a nedodržení
monitorovacích indikátorů. Správné nastavení
výběrových kritérií, které povede k výběru
vhodných projektů. Případná aktualizace
strategie (přesun alokací).
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Nedostatečná
propagace
SCLLD

1

Střední

MAS

Malé množství
žadatelů

1

Střední

MAS /
žadatelé

Dodržení
časového a
finančního
plánu

1

Střední

MAS /
žadatelé

MAS pro šíření informací využívá vhodné
lokální i globální prostředky a je připravena
sestavit a aktualizovat si publikační manuál, dle
pravidel jednotlivých výzev.
Volba vhodného způsobu šíření informací a
konzultace s potenciálními žadateli. Vymýšlení
typových projektů a šíření dobré praxe
z partnerských MAS v ČR i EU.
Pravidelná kontrola realizace SCLLD a
jednotlivých individuálních projektů. Případná
aktualizace SCLLD.
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Příloha č. 4 – Čestné prohlášení statutárního zástupce
Místní akční skupina Šipka, z.s.
Myslotínská 1786
393 01 Pelhřimov
IČ: 269 87 261
www.MASsipka.cz
info@massipka.cz
+420 775 343 580
Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS
Já, předsedkyně Mgr. Daniela Havlíčková, narozena dne 1. 6. 1959, bydlištěm Hrnčířská 111, 393 01
Pelhřimov, čestně prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie Komunitně
vedeného místního rozvoje (Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka)
a rovněž údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie jsou pravdivé a shodné s údaji
poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS.

Pelhřimov 10. 5. 2017
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Příloha č. 5 – Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD
V zájmovém území MAS Šipka není moc velká účast na standardně organizovaných komunitních
plánováních. Proto bylo důležité maximalizovat množství získaných podkladů pro zpracování
analytické části strategie a z ní vhodně vybrat cíle a zaměření SCLLD. Tudíž jsou jednotlivé metody
přizpůsobeny cílovým skupinám, dle zkušeností z minulých let v zájmovém území MAS Šipka.
Všechny zájmové skupiny byly oslovovány prostřednictví emailů, facebooku, webových stránek obcí a
webových stránek MAS Šipka, kde byly žádány o elektronické vyplnění formuláře. Tyto zájmové
skupiny byly navíc osloveny dalšími specifickými způsoby.
Drobní podnikatelé
Pro podnikatele řadící se mezi mikropodniky bylo uspořádáno setkání, na kterém proběhlo
seznámení s činností MAS. Podnikatelé se mohli vyjádřit k jejich potřebám prostřednictvím otevřené
diskuse a připravených dotazníků.
Zemědělci
Zemědělci jsou skupinou, se kterou Místní akční skupina Šipka v minulosti nejméně komunikovala a
nejeví příliš velký zájem o komunikaci. Proto byli dle dostupných databází cíleně osloveni s nabídkou
jak společných setkání, tak i osobní schůzkou. Následně bylo realizováno 11 osobních setkání, na
kterých se konzultovala problematika území a možná řešení.
Zastupitelé obcí
Došlo k návštěvě zasedání zastupitelstev v obcích, které projevily zájem se aktivně zapojit. Zároveň na
tato zasedání byli pozváni i obyvatelé dané obce, aby se také zapojili do diskuse a případně vyplnili
dotazník. U zastupitelstev, která neprojevila zájem, bylo požadováno vyplnění dotazníku a zaslání
závěrečných účtů obce včetně všech příloh za poslední 4 roky.
Obyvatelé
Obyvatelé byli oslovováni na ulici s žádostí o vyplnění dotazníku, tyto dotazníky byly zároveň
umístěny na obecních úřadech u pokladních či sekretářek, kam občané nejčastěji chodí hradit
každoroční poplatky.
Členové Místní akční skupiny Šipka
Členové MAS Šipka průběžně projednávali a připomínkovali celou Strategii komunitně vedeného
rozvoje území Místní akční skupiny Šipka jak v rámci zasedání Valné hromady MAS Šipka (následně
členských schůzích), tak při jednáních pracovních skupin a neformálních setkáních.
Dále viz. http://www.massipka.cz/2.29.sclld-mas-sipka/

Příloha č. 6 – Kopie žádosti o standardizaci MAS
Viz. http://www.massipka.cz/2.29.sclld-mas-sipka/
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IDENTIFIKACE programu

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Prioritní osa OP/Priorita
unie

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Speficický cíl OP/Operace
PRV

Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Příspěvek Unie
(a)

Z toho Vlatní zdroje příjemce

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
Národní
zdroje (kraj,
soukromé zdroje
obec, jiné) (c )
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

2015 - 2023
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava

IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

14 104,20

13 399,00

0,00

705,20

0,00

0,00

7 578,95

7 200,00

0,00

0,00

378,95

0,00

6 105,26

5 800,00

0,00

0,00

305,26

0,00

235,00

150,00

50,00

0,00

35,00

0,00

588,00

375,00

125,00

0,00

88,00

0,00

2 500,00

1 500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

1 250,00

750,00

250,00

0,00

250,00

0,00

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

5 263,16

5 000,00

0,00

0,00

263,16

0,00

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a

2 501,00

2 125,85

0,00

0,00

375,15

0,00

16 265,77

6 099,79

2 033,10

0,00

8 132,88

0,00

1 000,00
7 000,00
1 000,00

375,00
2 624,50
375,00

125,00
875,50
125,00

0,00
0,00
0,00

500,00
3 500,00
500,00

0,00
0,00
0,00

5 646,00

4 799,10

846,90

0,00

0,00

0,00

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově
4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví
OP Z - Zaměstnanost

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení

programů, včetně
neformálního a
OP Z - Prorodinná
dalšího vzdělávání a
opatření
prorodinná opatření
4.2. Rozvoj sociálních
OP Z - Sociální služby
služeb a sociálního
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

OP Z

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

1 500,00

1 275,00

225,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 250,00

750,00

0,00

0,00

0,00

974,34

584,20

195,07

0,00

195,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2015
1.1. Doprava

IROP - Udržitelná
doprava

IROP - Komunitní centra
1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti
IROP - Vzdělávání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její

PRV

využití - lesnická
infrastruktura

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
OP Z - Sociální služby
služeb a sociálního
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2016
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava
IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

PRV

IROP

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti

OP Z

Podnikání na venkově
PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného

pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

hospodářského rozvoje
ve vennkovských
oblastech

ve venkovských
oblastech

komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 421,05

3 250,00

0,00

171,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava
IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání
3.1. Podpora
sociálního podnikání

PRV

IROP

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

1 500,00

500,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,84

146,20

48,82

0,00

48,82

0,00

2 957,89

2 810,00

0,00

147,89

0,00

0,00

7 578,95

7 200,00

0,00

0,00

378,95

0,00

1 894,74

1 800,00

0,00

0,00

94,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava
IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

IROP - Sociální podnikání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

500,00

425,00

0,00

0,00

75,00

0,00

8 432,77

3 162,29

1 054,10

0,00

4 216,38

0,00

1 000,00
3 500,00
1 000,00

375,00
1 312,50
375,00

125,00
437,50
125,00

0,00
0,00
0,00

500,00
1 750,00
500,00

0,00
0,00
0,00

1 882,00

1 599,70

282,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

850,00

150,00

0,00

0,00

0,00

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

1 578,95

1 500,00

0,00

78,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 105,26

2 000,00

0,00

0,00

105,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 666,00

1 000,00

333,00

0,00

333,00

0,00

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

4.2. Rozvoj sociálních
OP Z - Sociální služby
služeb a sociálního
začleňování
5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2019
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava
IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

IROP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 750,00
0,00

0,00
656,00
0,00

0,00
219,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
875,00
0,00

0,00
0,00
0,00

941,00

799,85

141,15

0,00

0,00

0,00

750,00

637,50

112,50

0,00

0,00

0,00

1 000,00

850,00

150,00

0,00

0,00

0,00

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

4 041,05

3 839,00

0,00

202,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 105,26

2 000,00

0,00

0,00

105,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2020
1.1. Doprava

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Udržitelná
doprava
IROP - Komunitní centra

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

IROP - Vzdělávání

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného

její využití

hospodářského rozvoje
ve vennkovských
oblastech

Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

oblastech

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

5 263,16

5 000,00

0,00

0,00

263,16

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

667,00

566,95

0,00

0,00

100,05

0,00

3 833,00

1 437,50

479,00

0,00

1 916,50

0,00

0,00
1 750,00
0,00

0,00
656,00
0,00

0,00
219,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
875,00
0,00

0,00
0,00
0,00

941,00

799,85

141,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

850,00

150,00

0,00

0,00

0,00

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

150,00

50,00

0,00

35,00

0,00

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2021
1.1. Doprava

IROP - Udržitelná
doprava

1.2. Rozvoj
IROP - Komunitní centra
infrastruktury
občanské společnosti
IROP - Vzdělávání
Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

PRV

IROP

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

588,00

375,00

125,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

667,00

566,95

0,00

0,00

100,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

941,00

799,85

141,15

0,00

0,00

0,00

750,00

637,50

112,50

0,00

0,00

0,00

1 000,00

850,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

4.2. Rozvoj sociálních
OP Z - Sociální služby
služeb a sociálního
začleňování
5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

2022
1.1. Doprava

IROP - Udržitelná
doprava

IROP - Komunitní centra
1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti
IROP - Vzdělávání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

PRV

IROP

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
PRV
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834,00

500,00

167,00

0,00

167,00

0,00

1 250,00

750,00

250,00

0,00

250,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve

667,00

566,95

0,00

0,00

100,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

941,00

799,85

141,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

850,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

0,00

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost

OP Z - Prorodinná
opatření

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

2023

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

1.1. Doprava

IROP - Udržitelná
doprava

1.2. Rozvoj
IROP - Komunitní centra
infrastruktury
občanské společnosti
IROP - Vzdělávání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

Obnova krajiny a její
využití - neproduktivní
investice v lese
Obnova krajiny a její
využití - protipovodňová
2.1. Obnova krajiny a opatření
její využití
Obnova krajiny a její
využití - lesnická
infrastruktura
Obnova krajiny a její
využití - pozemkové
úpravy

IROP - Sociální podnikání

PRV

IROP

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

3.1. Podpora
sociálního podnikání

OP Z - Sociální podnikání

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově
4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

OP Z

Podnikání na venkově
Potravinářství
Zemědělství
Lesnictví

PRV

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

OP Z - Zaměstnanost
OP Z - Prorodinná
opatření

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního
OP Z - Sociální služby
začleňování

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

5.1. Podpora
Podpora spolupráce
spolupráce mezi MAS
mezi MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Z toho Vlastní zdroje příjemci
Programový
rámec

Prioritní osa OP /
Priorita Unie

Investiční priorita
OP / Prioritní
oblast

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF) (b)
jiné) (c )

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

2015 -2023

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

33 051,57

31 399,00

0,00

705,20

947,37

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

14 647,00

12 449,95

1 821,90

0,00

375,15

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.2.1

29 838,77

12 249,29

4 083,60

0,00

13 505,88

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

974,34

584,20

195,07

0,00

195,07

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

2015

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
vedeného místního
a boj s chudobou
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

0,00

171,05

0,00

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

2017

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

3 421,05

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

1 500,00

500,00

0,00

2 000,00

0,00

243,84

146,20

48,82

0,00

48,82

0,00

2018

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

12 431,58

11 810,00

0,00

147,89

473,69

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
vedeného místního
a boj s chudobou
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

3 382,00

2 874,70

432,30

0,00

75,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

13 932,77

5 224,79

1 741,60

0,00

6 966,38

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

2019

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

3 684,21

3 500,00

0,00

78,95

105,26

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

2 691,00

2 287,35

403,65

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

3 416,00

1 656,00

552,00

0,00

1 208,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

2020

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

11 409,47

10 839,00

0,00

202,05

368,42

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
vedeného místního
a boj s chudobou
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

2 608,00

2 216,80

291,15

0,00

100,05

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

5 583,00

2 093,50

698,00

0,00

2 791,50

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

243,50

146,00

48,75

0,00

48,75

0,00

2021

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

3 358,00

2 854,30

403,65

0,00

100,05

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

823,00

525,00

175,00

0,00

123,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

2022

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

2 608,00

2 216,80

291,15

0,00

100,05

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

2 084,00

1 250,00

417,00

0,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

PR IROP

4. Komunitně
vedený místní
rozvoj

4.1. Posílení
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR ZAM

Zvýšit zapojení
lokálních aktrérů do
Strategie
řešení problémů
Sociální začleňování komunitně
nezaměstnanosti a
a boj s chudobou
vedeného místního
sociální začleňování
rozvoje
ve venkovských
oblastech

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně
vedeného místního
rozvoje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR PRV

Podpora sociálního
začleňování,
snižování chudoby a
hospodářského
rozvoje ve
vennkovských
oblastech

Posílení místního
rozvoje ve
venkovských
oblastech

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9d. Provádění
investic vrámci
komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

Idetifikace indikátorů

IDENTIFIKACE programu
Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Program

Prioritní osa OP/Priorita
unie

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Speficický cíl OP/Operace
PRV

Kód NČI2014+

Typ indikátoru
Měrná jednotka
(výstup/
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum výchozí
Cílová hodnota
hodnoty

Datum cílové
hodnoty

Milník
31.12.2018 (je-li
ŘO vyžadován)

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě

%

Výsledek

30,0

31.12.2011

35,0

31.12.2023

x

Hodnoty přebírá MAS z PD IROP

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

%

Výsledek

7,0

31.12.2011

35,0

31.12.2023

x

Hodnoty přebírá MAS z PD IROP

7 64 01

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

ks

Výstup

0,0

15.3.2016

2,0

30.6.2023

x

2 * 100 tis. Kč (20 stojanů na kola)
= 200 tis. Kč / 40 stojanů na kola

x

3 km cyklotrasy + 1 km cyklostezky
= 6,3 mil. Kč - dle obdobných
zakázek v regionu předpokládáme,
že se akce vysoutěží do 5,9 mil. Kč

x

2 km cyklotrasy = 4 mil. Kč předpokládáme, že oprava nebude
tolik finančně náročná a počítáme
se 2 mil. Kč

x

1x Vybudování přechodu, světelné
signalizace a bezbariérového
chodníku| 1x Vybudování chodníku
podél silnice I. Třídy a zřízení
přechodu | 1x Vybudování
chodínku z místní části Starý
Pelhřimov do města Pelhřimov k
zákldní škole, školce a sportovišti. |
2x Vybudování chodníku podél
silnice II. třídy - ceny jednotlivých
opatření byly odborně odhadnuty v
rámci spolupráce s investičním
odborem města Pelhřimova na 6
mil. Kč

x

Plánovaná okamžitá kapacita
komunitního centra ze zásobníků
záměrů je 10 osob. V současné
době komunitní centrum
neexistuje, proto je výchozí
hodnota 0.

x

V zásobníku záměrů jsme obdrželi
pouze jeden záměr na vybudování
komunitního centra.
Předpokládané využití je
plánováno na 6 uživatelů soc.
služeb a 42 uživatelů ostatních
služeb.

7 62 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

km

km

Výstup

Výstup

0,0

0,0

15.3.2016

15.3.2016

4,0

2,0

30.6.2023

30.6.2023

IROP - Udržitelná
doprava

7 50 01

IROP

IROP - Komunitní
centra

1.2. Rozvoj
infrastruktury
občanské společnosti

IROP - Vzdělávání

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

Odůvodnění, jakým způsobem
byly hodnoty stanoveny

7 51 20

7 61 00

1.1. Doprava

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

6 75 10

5 54 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Kapacita služeb a sociální práce

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

ks

klienti

zařízení

Výstup

Výsledek

Výstup

0,0

0,0

0,0

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016

5,0

10,0

1,0

30.6.2023

30.6.2023

30.6.2023

služby

Výstup

0,0

15.3.2016

2,0

30.6.2023

x

V komunitním centru ze zásobníku
záměrů je plánováno poskytovat 2
sociální služby.
(6*500.000)+(42*100.000)=7.200.
000 Kč

%

Výsledek

5,4

31.12.2013

5,0

31.12.2023

x

Hodnoty přebírá MAS z PD IROP

zařízení

Výstup

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

1

V zásobníku záměrů se sešlo 5
záměrů na neformální a celoživotní
vzdělávání. Vzhledem k omezené
alokaci předpokládáme podpoření
3 zařízení, která budou zaměřená
na jazykové kurzy a ICT kurzy,
jedno zařízení bude kombinovat
oba typy kurzů. Všechna zařízení
plánují realizovat drobné stavební
úpravy a pořizovat vybavení.
Všechny záměry byly neformální.

osoby

Výstup

0,0

15.3.2016

40,0

30.6.2023

x

3x neformální = 40 (2x á10os. + 1x
á20os.)

9 30 01

Obnova krajiny a
její využití neproduktivní
investice v lese

Obnova krajiny a
její využití protipovodňová
opatření
2.1. Obnova krajiny a
její využití

PRV
Obnova krajiny a
její využití lesnická
infrastruktura

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 27 02

Počet podpořených operací

akce

Výstup

0,0

15.3.2016

2,0

30.6.2023

0

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 30 01

Celková plocha

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

ha

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 43 02

Celková délka lesních cest

km

Výsledek

0,0

15.3.2016

2,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 43 01

Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci

km

Výsledek

0,0

15.3.2016

0,5

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

1 00 00

9d. Provádění investic

ha

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

Obnova krajiny a
její využití pozemkové úpravy

4.1. Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem

Celková plocha

Počet podniků pobírajících podporu

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

%

Výsledek

28,5

31.12.2012

22,0

31.12.2023

x

Hodnoty přebírá MAS z PD IROP

0

Hodnota milníku je 0, protože v
rozpočtu je podpora plánována na
rok 2020. Předpokádá se podpora
jednoho stávajícího podniku, který
se stane sociálním podnikem.
Předpokládaná cena za jeden
podnik je 5 mil. Kč. Předpokládáme
vytvoření 10 FTE z čehož 5 FTE
bude obsazeno pracovníky ze
znevýhodněných skupin. Náklad
neodpovídá stanovenému
průměru, jelikož by při jeho
dodržení byla podpora srovnatelná
s podporou podnikání v rámci PRV,
kde nebudou pracovní místa
obsazována pracovníky ze
znevýhodněných skupin. V rámci
strategie chceme sociální podniky
oproti klasickým více zvýhodnit.

podnik

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

IROP - Sociální
podnikání

IROP

4. Komunitně vedený
místní rozvoj

9d. Provádění investic
vrámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje

rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace msítního
potenciálu

3.1. Podpora
sociálního podnikání

1 01 02

Počet podniků pobírajících granty

1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků
(granty) - výpočet = alokace/27,5/95*5

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 04 03

1 02 11

OP Z - Sociální
podnikání

OP Z

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které
fungují i po skončení podpory

1 02 12

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

6 00 00

Celkový počet účastníků

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

6 27 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ

podnik

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

€

Výstup

0,0

15.3.2016

9569,5

30.6.2023

x

FTE

Výstup

0,0

15.3.2016

10,0

30.6.2023

x

FTE

organizace

Výstup

Výsledek

0,0

0,0

15.3.2016

15.3.2016

3,5

1,0

30.6.2023

30.6.2023

x

x

Dle výše alokace předpokládáme
podporu jednoho sociálního
podniku, který bude dále fungovat
i po skončení podpory.
Dle výše alokace předpokládáme
podporu jednoho sociálního
podniku. Uvedený podnik vznikne
pod již existujícím IČ.

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

účastníci

Výstup

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

Výsledek

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

6 31 00

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

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

6 32 00

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

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

62 800

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

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

osoby

počet

Výsledek

Výsledek

0,0

0,0

15.3.2016

15.3.2016

3,0

3,0

30.6.2023

30.6.2023

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

13,0

30.6.2023

S ohledem na výši alokace
předpokládáme podporu 3
účastníků.
Předpokládáme, že všichni
účastníci získají kvalifikaci po
ukončení své účasti.
Předpokládáme, že účastníci budou
zaměstnaní i po ukončení své
účasti případně se stanou OSVČ.
Předpokládáme, že účastníci budou
zaměstnaní i 6 měsíců po ukončení
své účasti případně se stanou
OSVČ.
V projektu předpokládáme
zapojení jednoho účastníka z cílové
skupiny 54+ a to i 6 měsíců po
ukončení své účasti. Případně se
stane OSVČ.
Předpokládáme, že účastníci budou
zaměstnaní i 6 měsíců po ukončení
své účasti případně se stanou
OSVČ.

x

Předpokládáme, že všichni
účastníci po ukončení své účasti
budou hledat zaměstnání, budou v
procesu odborné přípravy, rozšíří si
kvalifikaci, získají zaměstnání nebo
se stanou OSVČ.

1

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

5

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

Podnikání na
venkově
9 37 01

263,16 (5% spoluúčast na investici
v rámci dotace) / 27,5 (stanovený
kurz) = 9,5695
V soc. podniku vznikne celkem 10
FTE - vycházíme ze zásobníku
záměrů.
V soc. podniku vznikne celkem 3,5
FTE určených pro pracovníky ze
znevýhodněných skupin vycházíme ze zásobníku záměrů.

organizace

osoby

Předpokádá se podpora jednoho
stávajícího podniku, který se stane
sociálním podnikem.
Předpokládaná cena za jeden
podnik je 5 mil. Kč. Předpokládáme
vytvoření 10 FTE z čehož 5 FTE
bude obsazeno pracovníky ze
znevýhodněných skupin. Náklad
neodpovídá stanovenému
průměru, jelikož by při jeho
dodržení byla podpora srovnatelná
s podporou podnikání v rámci PRV,
kde nebudou pracovní místa
obsazována pracovníky ze
znevýhodněných skupin. V rámci
strategie chceme sociální podniky
oproti klasickým více zvýhodnit.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

počet

Výsledek

0,0

15.3.2016

0,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

Potravinářství

3.2. Vytvářet
pracovní příležitosti
na venkově

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

5,0

30.6.2023

2

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

počet

Výsledek

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

0

Průnik potřeb území, přidělené
alokace a předpokládaných cen
projektových záměrů.

Zemědělství

Lesnictví
počet

Výsledek

0,0

15.3.2016

0,0

30.6.2023

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

110,0

30.6.2023

x

6 27 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

100,0

30.6.2023

x

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

100,0

30.6.2023

x

6 31 00

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

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

5,0

30.6.2023

x

6 32 00

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

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

50,0

30.6.2023

x

Odhadujeme, že 50 účastníků bude
ze skupiny znevýhodněných a
budou zaměstnaní či OSVČ i 6
měsíců po ukončení své účasti.

6 00 00

Celkový počet účastníků

účastníci

Výstup

0,0

15.3.2016

126,0

30.6.2023

x

Podpora pracovních míst 1,5 x min.
mzda o délce 1,5 roku při zapojení
16ti osob = 4,5 mil. Kč | Osoby
zapojené do systému vzdělávání /
rekvalifikace / rozšíření kvalifikace 10.000 * 110 =1,1 mil. Kč (odborná
příprava na konkrétní pracovní
místo zaměstnavatele - místní
průmyslové podniky vyžadují často
velmi specifickou kvalifikaci, která
nemá oporu ve standardním
vzdělávacím systému v ČR.)

6 20 00

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

projekty

Výstup

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

x

Předpokládáme podporu 3 NNO na
území MAS Šipka, které se věnují
uvedené problematice.

x

Odhad - v regionu je převážně
zaměstnanost tvořena průmyslem,
který flexibilitu neumožňuje.
Flexibilní pracovní místa
předpokládáme v
administrativních zaměstnáních.
Odhaduje podporu 2
zaměstnavatelů.

OP Z Zaměstnanost

4.1. Realizace
vzdělávacích
programů, včetně
neformálního a
dalšího vzdělávání a
prorodinná opatření

Předpokládáme, že všichni
účastníci dokáží své vzdělávání
dokončit.
Předpokládáme, že většina
účastníků bude zaměstnána na
základě rozšíření své odborné
kvalifikace, případně se stanou
OSVČ.
Předpokládáme, že většina
účastníků bude zaměstnána na
základě rozšíření své odborné
kvalifikace, případně se stanou
OSVČ a budou ve své pracovní
činnosti pokračovat i 6 měsíců po
ukončení své účasti.
Odhadujeme, že 5 účastníků bude
ze skupiny 54+ a budou
zaměstnaní či OSVČ i 6 měsíců po
ukončení své účasti.

50 105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce

podniky

Výstup

0,0

15.3.2016

2,0

30.6.2023

50 130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních
forem práce

80 500

Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

62 800

OP Z

OP Z - Prorodinná
opatření

Sociální začleňování a
boj s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktrérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociální začleňování ve
venkovských oblastech

6 00 00

Celkový počet účastníků

5 00 01

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

62 600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

62 700

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

62 800

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

62 900

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

6 70 10

6 70 01

4.2. Rozvoj sociálních
služeb a sociálního

OP Z - Sociální

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

Využívání podpořených služeb

Kapacita podpořených služeb

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

8,0

30.6.2023

x

Administrativní obory podnikání
nemívají mnoho zaměstnanců,
proto odhadujeme vytvoření 8
flexibilních pracovních míst v
návaznosti na indikátor 50105 a
jeho zdůvodnění.

dokumenty

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

Jedna studie vytvořená za účelem
zjištění potřeb zaměstnavatelů.

x

Předpokládáme, že téměř všichni
zapojení znevýhodnění účastníci po
ukončení své účasti budou hledat
zaměstnání , budou v procesu
odborné přípravy, budou si
rozšiřovat kvalifikaci nebo budou
zaměstnaní či se stanou OSVČ.

osoby

Výsledek

0,0

15.3.2016

80,0

30.6.2023

účastníci

Výstup

0,0

15.3.2016

150,0

30.6.2023

x

Předpokládáme podporu 2 ražízení
s celkovou kapacitou 30 osob, z
čehož odhadujeme podporu 150
účastníků (jde o hrubý odhad,
jelikož se některé děti, respektive
rodiče mohou zapojit vícekrát).
Předpokládaný náklad na účastníka
je 10.000 Kč = alokaci 1,5 mil. Kč.

osoby

Výstup

0,0

15.3.2016

30,0

30.6.2023

x

Předpokládáme podporu 2 zařízení
(příměstské tábory), která budou
mít dohromady kapacitu 30 osob.

x

Předpokládáme, že 20 rodičů
využije umístění dětí za účelem
rozšíření své kvalifikace.

x

Předpokládáme, že všichni rodiče
umístěných dětí budou zaměstnaní
i po ukončení účasti

x

Předpokládáme, že všichni
znevýhodnění rodiče umístěných
dětí budou zaměstnaní i po
ukončení účasti.

x

Předpokládáme, že téměř všichni
rodiče umístěných dětí budou
zaměstnaní i po ukončení účasti

x

Jedná se o předpokládaný počet
zapojených lidí ze sociálně
vyloučených lokalit nebo z lokalit,
které mají blízko sociálnímu
vyloučení nebo osoby mimo
uvedené lokality ohrožené
sociálním vyloučením. Vycházíme z
lokálního průzkumu provedeného
partnerskou NNO. Dále pak
vycházíme z kapacity podpořených
služeb.

x

Předpokládáme podporu 5
sociálních pracovníků a dále pak 15
míst pro vyúžívání bagatelní
podpory v rámci činnosti
komunitního centra. 5pracovníků *
3roky = 3,6 mil. Kč + komunitní
cetnrum kapacita 15*100.000 Kč =
1,5 mil. Kč (25.000 Kč * 60
využívajících).

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

místa

Výsledek

Výsledek

Výsledek

Výsledek

Výsledek

Výstup

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016

20,0

150,0

50,0

140,0

60,0

25,0

30.6.2023

30.6.2023

30.6.2023

30.6.2023

30.6.2023

30.6.2023

služeb a sociálního
začleňování

OP Z - Sociální
služby

Podpora
5.1. Podpora
spolupráce mezi MAS spolupráce mezi
MAS
a v území MAS

PRV

Podpora sociálního
začleňování, snižování
Posílení místního rozvoje
chudoby a
ve venkovských
hospodářského rozvoje
oblastech
ve vennkovských
oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

6 00 00

Celkový počet účastníků

účastníci

Výstup

0,0

15.3.2016

50,0

30.6.2023

x

Předpokládaný počet zapojených
účastníků na více jak 40h.

5 51 02

Počet podpořených komunitních center

zařízení

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

Předpokládáme podporu vzniku
jednoho komunitního centra

6 73 15

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

osoby

Výstup

0,0

15.3.2016

50,0

30.6.2023

x

Předpokládáme, že služba naplní
svůj účel u všech zapojených.

6 20 00

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

x

Předpokládáme podporu
především projektů, které budou
provádět sociální partneři.

6 73 10

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální
práce naplnila svůj účel

osoby

Výstup

0,0

15.3.2016

60,0

30.6.2023

x

67 401

Nové nebo inovované sociální služby týkající
se bydlení

služby

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

80 500

Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

dokumenty

Výstup

0,0

15.3.2016

1,0

30.6.2023

x

9 25 01

Celkové veřejné výdaje (O.1)

€

Výstup

0,0

15.3.2016

28811,0

30.6.2023

10811

projekty

Výstup

0,0

15.3.2016

3,0

30.6.2023

Předpokládáme, že intervence
naplní svůj účel u všech
zapojených.
Služba na pomoc při hledání
podnájmu, která bude spojená s
pací v sociálně vyloučených
lokalitách
NNO vyparacuje studii na řešení
problematiky sociálně vyloučených
lokalit

Stanovený limit dle tabulky Mze

h) Financování podle programů a ESI fondů

