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Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie

1.1 Vymezení území působnosti MAS
Tabulka 1: Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Hlučínsko
Obec

Rozloha
km2

Obyvatelstvo
(31. 12. 2019)

Hustota zalidnění
(obyv./km2)

661
Bělá
2,9
1 779
Bohuslavice
15,3
4 499
Bolatice
13,2
1 352
Darkovice
5,1
745
Děhylov
5,1
749
Dobroslavice
7,2
4 038
Dolní Benešov
14,8
2 509
Hať
15,7
13 931
Hlučín
21,1
1 003
Hněvošice
6,2
1 169
Chlebičov
3,6
1 284
Chuchelná
7,7
3 280
Kobeřice
17,2
1 905
Kozmice
10,9
6 717
Kravaře
19,4
4 946
Ludgeřovice
10,8
2 070
Markvartovice
6,8
1 410
Oldřišov
15,8
2 110
Píšť
15,7
591
Rohov
6,6
817
Služovice
6,0
882
Strahovice
5,1
634
Sudice
9,4
1 612
Šilheřovice
21,7
3 233
Štěpánkovice
12,5
236
Třebom
9,5
1 843
Velké Hoštice
10,0
1 631
Vřesina
6,9
601
Závada
5,3
MAS Hlučínsko
307,5
68 237
Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

231
116
340
263
147
103
273
159
659
163
323
167
191
175
347
457
305
89
135
89
136
174
67
74
258
25
184
237
114

222

Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. (MAS Hlučínsko) se nachází severně od spojnice měst Ostravy
a Opavy, jeho severní část sousedí s Polskem. Rozlohou nevelké území 307,5 km2 (zahrnuje 1/250
rozlohy České republiky) je známé svým specifickým historickým, kulturním a národnostním vývojem,
jaký nemá na území našeho státu obdoby. Po rakousko-pruských válkách a následném podepsání
Vratislavského míru byla tato oblast roku 1742 spolu s dalším dotčeným územím Slezska postoupena
Prusku. Po ukončení I. světové války byla rozhodnutím Pařížské mírové konference jižní část původního
ratibořského okresu přiznána Československu. Hlučínsko je z tohoto pohledu mladým regionem
vzniklým až v roce 1920 (obce Hať a Píšť se k ČSR připojily dokonce až v roce 1923). Prajzáci, jak se
zdejším obyvatelům říká, stihli být od první poloviny 18. století státními příslušníky Rakouska, Pruska,
Německa, Československa, opět Německa (1938-1945), Československa a nakonec České republiky.
Životy místních lidí navíc silně ovlivňovaly vazby na Německo, bezprostřední přítomnost několikrát
posouvané státní hranice a přímá zkušenost s válečnými boji. To vše se promítlo do místního nářečí,
kultury, tradic, mentality a problematické identity.
Území MAS Hlučínsko se skládá z 29 obcí, z nichž se třetina obcí pohybuje v rozmezí do 1000 obyvatel,
třetina v rozmezí 1000-2000 obyvatel a třetina má od 2000 do 7000 obyvatel. Výjimkou je obec s
rozšířenou působností Hlučín (přes 13000 obyvatel). Rozmístění obyvatel je poměrně rovnoměrné se
dvěma dalšími centry (města Kravaře a Dolní Benešov). Hustota zalidnění území MAS odpovídá hustotě
okolních venkovských nížinných území Opavska a Ostravska, je poměrně vysoká s průměrnou
hodnotou 222 obyvatel na km2. Nižší hodnoty dosahují obce v severním výběžku.
Od posledního sčítání lidu, domů a bytů (2011) se do konce roku 2019 zvýšil počet obyvatel o 1937
(nárůst o 2,9 %). Je to dáno zejména pozitivním saldem migrace, přirozený přírůstek je většinou mírně
pozitivní. To poukazuje na sídelně stabilizované a rozvíjející se území, atraktivní pro obyvatele.
K úbytku došlo v 7 obcích, v 5 případech jde o obce severního pohraničí. Nárůst obyvatel přímo
koreluje s počtech dokončených bytů zejména ve větších obcích v centrální části území v ose OpavaOstrava.
Z hlediska věkové struktury je 16,1 % obyvatel do 14 let věku, 65,3 % obyvatel ve věku 15 – 64 let, 18,5
% obyvatel nad 65 let. Podíl posledně jmenované věkové skupiny nadále roste, což se neblaze odráží
nejen na snižujícím se počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale i na rostoucím indexu stáří
(114,74).
V území je aktivní Sdružení obcí Hlučínska, které zahrnuje totožné území jako MAS Hlučínsko včetně 4
městských částí Opavy a Ostravy, jež patří k historickému území Hlučínska. Sdružení je aktivní
v tematických oblastech regionální identity, rozvoje venkovské turistiky, ochrany životního prostředí,
vzdělávání a modernizace infrastruktury.
Ve sledovaných letech (2011-2019) se míra nezaměstnanosti v posledních 5 letech postupně snižovala,
v jednotlivých obcích MAS se pohybovala mezi 0,57 % a 3,55 % s výjimkou obce Třebomi s 6,13 %.
Území MAS tak patřilo k oblastem s průměrnou až nižší úrovní nezaměstnanosti ve srovnání
s hodnotami ČR (2,87 %) a MSK (4,44 %). Podíl nezaměstnaných osob v území MAS Hlučínsko k prosinci
roku 2019 byl na úrovni 2,05 %. Vzhledem k epidemii koronaviru a opatřením, která byla prováděna
od jara roku 2020, lze očekávat razantní nárůst míry nezaměstnanosti v následujícím období.
Počty aktivních podnikatelských subjektů se za posledních 5 let zvýšily o téměř 500 subjektů, v celém
území jich bylo evidováno 7717. Průměrná hodnota v MAS Hlučínsko je 113 aktivních podnikatelských

subjektů na 1000 obyvatel, což je nad průměrem Moravskoslezského kraje (111) a pod úrovní hodnoty
České republiky (140), kde však do výsledku znatelně promlouvají hodnoty velkých měst. Opět zde lze
v souvislosti s Covid-19 očekávat úbytek aktivních podnikatelských subjektů.
V obcích MAS Hlučínsko, zejm. ve třech městech a obcích s průmyslovou zónou, najdeme několik
větších firem, celkově však významně převažují drobní živnostníci a menší firmy.
Při pohledu na strukturu podnikatelských subjektů podle právní subjektivity je zřejmé, že drtivou
většinu tvoří živnostníci, následují svobodná povolání, obchodní společnosti a ostatní právní formy.
U podnikatelských subjektů registrovaných v obcích MAS Hlučínsko je nejčetnějším oborem
stavebnictví (20,1%), následuje velkoobchod, maloobchod, údržba motorových vozidel (15,3%),
zpracovatelský průmysl (15,1%), profesní, vědecké a technické činnosti (11,9 %). Pro srovnání na
zemědělství se zaměřuje necelých 5 % podnikatelských subjektů.
Podnikání většiny firem má lokální dopad (v místě podnikání nebo v rámci regionu). V případě
tradičních firem je však odbytiště na republikové nebo celosvětové úrovni – např. MSA, a.s. (Dolní
Benešov), Lanex a.s. (Bolatice), Armatury Group (Kravaře), Gypstrend s.r.o. (Kobeřice), PF PLASTY
CZ s.r.o. (Chuchelná) atd.
V zemědělství podniká poměrně nízký počet velkých subjektů (a. s. a s. r. o.), které hospodaří na drtivé
většině zemědělské půdy, a SHR, jež hospodaří zpravidla na menších rozlohách zemědělské půdy.
Na rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti mělo pozitivní vliv budování průmyslových zón. V rozvoji
prostor pro podnikání je další potenciál území.

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS

1.3 Zahrnutí komunity do tvorby strategie
Historie a zkušenosti MAS
Vznik MAS Hlučínsko se datuje k začátku srpna 2006, kdy se zemědělské podniky a obce na Hlučínsku
na popud Okresní agrární komory Opava domluvily na vzájemné spolupráci a založily přípravný výbor,
který připravil stanovy, evidenci, registraci apod. Dne 27. 10. 2006 byla Místní akční skupina Hlučínsko
o.s. zapsána u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65499/06-R jako občanské sdružení podle zákona č.
83/1990 Sb.
Ustavující schůze MAS Hlučínsko byla svolána na 6. 12. 2006. Ustavujícími členy byly dva svazky obcí
(Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko a Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko západ) za veřejný sektor,
Charita Hlučín za nepodnikatelský sektor a osmnáct zemědělských subjektů za podnikatelský sektor.
Na vzniku MAS se aktivně podílel i dobrovolný svazek obcí Hlučínska – Sdružení obcí Hlučínska, který
je od doby vzniku až do dnešních dnů stálým partnerem spolku při rozvoji regionu.
Se Strategickým plánem Leader (SPL) pod názvem Od pruské minulosti k evropské budoucnosti se
spolek úspěšně přihlásil v roce 2009 do vyhlášené výzvy Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader pro
realizaci SPL v dotačním období 2007-2013. MAS Hlučínsko byla vybrána pro realizaci své strategie
v režimu 32+. Od roku 2009 se v rámci šesti výzev prostřednictvím sedmi a později osmi fichí zapojili
aktéři z různých sektorů veřejného života – obce, zemědělci, neziskové organizace a farnosti. Celkem
bylo podáno 130 žádostí, z nichž byla schválena více než polovina (81) žádostí. Úspěšnou realizací bylo
ukončeno 75 projektů. Zaměření a výsledky projektů byly rozmanité. Celková hodnota realizovaných
projektů za celé období dosahovala 63 759 085,- Kč, z této částky pak dotace činila 31 176 764,- Kč.
Po změně občanského zákoníku byla u Krajského soudu v Ostravě zapsána Místní akční skupina
Hlučínsko z.s. pod spisovou značkou L7273 ke dni 1. 1. 2014.
V roce 2016 získala MAS Osvědčení o standardizaci. Strategie komunitně vedeného rozvoje na období
2014-2020 byla pojmenována Víme odkud a kam jdeme. Od roku 2017, kdy byla schválena, umožnila
čerpat prostředky ve čtyřech opatřeních Integrovaného regionálního operačního programu (90 566 tis.
Kč), v šesti fichích Programu rozvoje venkova (24 899,28 tis. Kč), čtyřech opatřeních Operačního
programu Zaměstnanost (12 896,69 tis. Kč) a dvou opatřeních Operačního programu Životní prostředí
(10 000 tis. Kč).
Výzev se souhrnně do konce roku 2020 účastnilo 111 žadatelů, financováno bylo 85 projektů, jejichž
výše dotace dosahuje 112 059 726,20 Kč. Alokace velké části opatření byla vyčerpána, ve zbylých jsou
vyhlašovány poslední výzvy.
V roce 2019 byl zahájen jeden projekt spolupráce, realizovaný z Programu rozvoje venkova 2014-2020,
jeho partnerem je polská LGD Plaskowyź Dobriej Ziemi.
Pro podporu a rozvoje regionálního školství se Místní akční skupina Hlučínsko z.s. zapojuje od roku
2017 jako realizátor ve výzvách MŠMT s názvem Místní akční plány I a II.
Na počátku roku 2021 má MAS Hlučínsko 63 členů ve čtyřech zájmových skupinách (Veřejnost,
Zemědělství, Církev a sociální oblast, Volnočasové aktivity).

Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Zpracování SCLLD MAS Hlučínsko probíhalo podle zásad komunitního plánování. Na tomto složitém a
dlouhodobém procesu se podíleli zaměstnanci MAS Hlučínsko, místní a externí odborníci, starostové
obcí, podnikatelé, zástupci NNO, církví a široká veřejnost. Základem řešitelského týmu byli pracovníci
MAS Hlučínsko – Mgr. Radim Lokoč, PhD., Mgr. Dagmar Quisková, Mgr. Lukáš Volný, Mgr. Hana
Paverová, Petra Tomíčková, předseda MAS Ing. Josef Teuer, manažerka Sdružení obcí Hlučínska Mgr.
Lenka Osmančíková, členové Programového výboru MAS, externí poradci, starostové obcí na
Hlučínsku. K problematice životního prostředí přispěl Mgr. Adrián Czernik.
Komunitní přístup procházel všemi fázemi zpracování strategie, kdy byly voleny různé způsoby zapojení
odborníků, místních aktérů i široké veřejnosti – dotazníky, řízené rozhovory, konzultace a
připomínkování formou komentované diskuse a mailové korespondence fokusních skupin. Klasické
metody komunitního projednávání byly ovlivněny pandemií Covid-19 a omezeny opatřeními.
Sběr podkladů pro vymezení územní působnosti MAS a identifikaci problémů, potřeb a potenciálu
území vycházel na jedné straně z dat a statistických údajů o jednotlivých obcích uveřejněných
v dokumentech a databázích Českého statistického úřadu, Moravskoslezského kraje, strategických
dokumentů a z jiných zdrojů, na druhé straně z informací získaných od zástupců obcí, jiných dotčených
subjektů (soukromý a neziskový sektor) a dalších aktérů v území, kteří projevili zájem o zapojení do
tvorby SCLLD.
V rámci dotazníkového šetření respondenti z řad veřejného, soukromého i neziskového sektoru
odpovídali na otázky, které se týkaly hodnocení trendu vývoje v jednotlivých oblastech života v území
(Bydlení, Občanská vybavenost včetně kulturní, volnočasové a sportovní, Vzdělávání, Kulturně
společenský život v obci, Zdravotní služby, Technická infrastruktura, Dopravní infrastruktura,
Bezpečnost, Podnikání a zaměstnanost, Životní prostředí – ovzduší, voda a odpady, Příroda a krajina),
identifikace konkrétních problémů a potřeb v jednotlivých oblastech a označení priorit rozvoje.
Dotazník byl zasílán prostřednictví mailové komunikace, dále byl zveřejněn na webových a
facebookových stránkách MAS.
Veřejné projednání Koncepční části SCLLD MAS Hlučínsko pro období 2021 – 2027 probíhalo od května
do července 2021 prostřednictvím webových stránek MAS Hlučínsko, mailové korespondence a
osobních konzultací s členskou základnou MAS i veřejností. Na základě obdržených připomínek byla
vytvořena finální podoba koncepční části SCLLD. Následně pak v červenci 2021 předložila Strategii
komunitou vedenou místního rozvoje 2021 – 2027 ke schválení Členské schůzi MAS Hlučínsko.
Dokumentace zapojení komunity, zápisy, prezenční listiny jsou doloženy na webových stránkách MAS
(http://mashlucinsko.cz/dokumenty/komunitni-projednavani-20212027/).

Tabulka 2: Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD
Metoda zapojení
Komunitní projednání: definice potřeb, potenciálu, SWOT, rizika
(Zámek Velké Hoštice)
Dotazník pro starosty obcí v území působnosti MAS
Dotazník pro veřejnost (anketní šetření na propagačních akcích,
na webu MAS)
Jednání fokusní skupiny (mailová komunikace)
Komunitní projednání: Upřesňování potřeb na základě analýzy
potřeb a rozvojového potenciálu, stanovení vize a strategických
cílů (Ludgeřovice)
Veřejné projednání návrhu strategie (Koncepční část)
Schválení Koncepční části SCLLD Členskou schůzí

Datum (období) provedení
25.6. 2020
1. 6. 2020 – 15. 8. 2020
12. 7. 2020 – 31. 8. 2020
1. 10. 2020 – 30. 5. 2021
25. 5. 2021
1. 7. – 21. 7. 2021
15. 7. 2021
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Analytická část

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS
Udržení a zvýšení kvality života v území
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Vymezení a příprava ploch určených k bydlení.
• Dostupné bydlení pro všechny sociální skupiny s jejich specifickými potřebami (mladé rodiny,
kvalifikovaní lidé v produktivním věku, senioři, lidé s tělesným postižením).
• Rekonstrukce bytového fondu vedoucí ke zvýšení kvality a atraktivity bydlení, nižší ekologické a
ekonomické náročnosti.
• Zamezení migrace formou vytvoření a udržení pracovních míst, např. podporou drobného
podnikání, rozvojem tradičních řemesel, vyhledáváním inovativních řešení, sebezaměstnávání,
práce z domu, atd.
• Opravy a dlouhodobá péče o místní kulturní a přírodní památky, jejich využití v prezentaci
regionu.
• Upevňování identifikace obyvatel s územím prostřednictvím prezentace místního dědictví,
posilováním sounáležitosti a mezigeneračního soužití.
• Obnova, rozvíjení a podpora tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních aktivit
spolků.
• Vybudování a rekonstrukce vhodných prostor pro pořádání akcí, klubovou a zájmovou činnost.
• Pořízení potřebného vybavení pro pořádání akcí, klubovou a zájmovou činnost.
• Přilákání a zapojení veřejnosti, zejm. mládeže do činnosti tradičních spolků, nabídka dalších
aktivit.
• Rozšíření nabídky volnočasových a sportovních aktivit zaměřených na zdravý životní styl, pro
děti, ženy, seniory a zdravotně postižené.
• Rozvíjení environmentálního a regionálního vzdělávání zaměřeného na všechny věkové skupiny.
• Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.
• Rozvoj obecních samospráv – digitalizace, zvýšení efektivity atd.
• Rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti bezpečnosti – např. prevence kriminality a zajišťování
veřejného pořádku.
• Zlepšení preventivního represivního působení bezpečnostních složek přímo v terénu.
• Zvýšení odolnosti území posílením infrastruktury složek IZS, zvýšení odolnosti stanic na
mimořádné události, zlepšování krizového řízení.
• Rozvíjení českopolské spolupráce.
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Doplnění základní občanské vybavenosti – zejm. kulturní domy, společenské sály, sběrné dvory
apod.

•
•
•

Oprava budov občanské vybavenosti (obecní domy, školy, komunitní centra atd.) s ohledem na
kvalitu provozu a snížení energetické náročnosti a multifunkčnost.
Vybudování a opravy veřejných prostranství, sportovních zařízení, zlepšení zázemí pro pořádání
společenských kulturních a sportovních akcí a podpory zdravého životního stylu.
Řešení nevyužívaných budov v majetku obcí a jejich další využití pro život v obcích s preferencí
multifunkčního využití.

Zajištění a zvýšení kvality vzdělávání
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Rozšíření kapacit mateřských škol.
• Rekonstrukce a modernizace školních budov, včetně školních tělocvičen a hřišť.
• Podpora regionálního školství
• Zkvalitnění výuky formou modernizace vybavení školských zařízení a zvyšování kvalifikace
pedagogických pracovníků.
• Zvýšení nabídky volitelných předmětů, kroužků pro žáky ZŠ jako předpoklad zvýšení zájmu o
řemeslné a technické obory s pozitivním dopadem na zaměstnanost a vyšší nabídku služeb,
zároveň jako prevence proti sociálním patologickým jevům.
• Poskytování neformálního a celoživotního a dalšího vzdělávání, jako pomoc při rozjezdu
podnikatelských aktivit, rekvalifikace, pro aktivní trávení volného času.
• Rozvoj spolupráce škol navzájem, s rodiči, s místními samosprávami, podnikatelským a
neziskovým sektorem, přeshraniční spolupráce jako předpoklad kvalitního a praktického
vzdělávání.
Zvýšení kvality zdravotní péče
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Zajištění a udržení sítě zdravotní péče, doplnění jejich nabídky.
• Oprava budov zdravotní péče s ohledem na kvalitu provozu a snížení energetické náročnosti.
Zvýšení kvality sociální péče a služeb
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Zajištění a udržení sítě sociálních služeb, doplnění jejich nabídky.
• Budování zařízení pro děti (jesle, miniškolky, mateřská centra) i pro zdravotně postižené a
seniory.
• Oprava budov sociálních služeb s ohledem na kvalitu provozu a snížení energetické náročnosti.
• Zřízení sociálního bydlení a startovacích bytů.
• Začlenění osob trpících sociálním vyloučením, chudobou do společnosti (sociální podnikání,
rekvalifikace, sociální služby, poradenská činnost atd.).
• Rovnoměrné financování provozu sociálních služeb.
• Rozšíření služeb a plošné působnosti sociální prevence (rodinné poradny, prevence sociálně
patologických jevů, finanční a dluhové poradenství, zařízení pro děti a mládež – nízkoprahová
centra, volnočasové aktivity, poradenství pro osoby se zdravotním postižením atd.).
• Posilování mezigeneračního soužití – společné aktivity dětí, mládeže a seniorů.

•

•

Zlepšení mobility znevýhodněných skupin obyvatelstva – v zajištění dopravy pro zdravotně
postižené občany, rozšíření nízkopodlažních spojů, odstraňování bariér u veřejných budov a na
komunikacích.
Rozvíjení zájmu o práci v sociálních službách, rozvíjení dobrovolnictví a udržování sousedské
výpomoci.

Rozvoj a modernizace technické infrastruktury
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Vyřešení zásobování vodou tam, kde je problematické (zdroje vody, vodovody, vodojemy).
• Rekonstrukce kanalizace, zajištění čištění odpadních vod (splašková kanalizace, čistírny
odpadních vod).
• Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu nových domů – voda, plyn, dešťová a splašková
kanalizace.
• Zvýšení využívání alternativních ekologických zdrojů energie oproti fosilním palivům.
• Snížení energetické náročnosti budov a dopadů na životní prostředí.
• Podpora komunitní energetiky.
• Rozšíření a zvýšení kvality internetového připojení.
• Pořízení techniky na údržbu obce.
• Modernizace veřejného osvětlení.
• Modernizace místního rozhlasu.
Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Vybudování přeložek silnic I/56 a I/46.
• Budování a opravy komunikací a dopravních staveb – místních komunikací, chodníků, křižovatek,
mostů, parkovišť atd.
• Zajištění údržby silnic po celý rok.
• Zvýšení bezpečnosti chodců – vybudování a oprava chodníků, přechodů pro chodce, osvětlení, a
dalších bezpečnostních prvků.
• Zvýšení bezpečnosti cyklistů – vybudování cyklostezek, zlepšení stavu cyklotras (včetně
doprovodné infrastruktury – značení, mapy, stojany, atd.).
• Zachování a zlepšování rozsahu hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti a fungování
dopravních integrovaných systémů.
Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Zvýšení konkurenceschopnosti zejména prostřednictvím modernizace zázemí a technického
vybavení podniků, zvyšování kompetencí zaměstnanců, rozšířením výroby a nabízených služeb
apod.
• Rozvíjení místního zpracování a prodeje potravin, jiných výrobků a služeb.
• Rozvíjení tradičních řemesel – zachování kontinuity, příspěvek k turistické přitažlivosti regionu.
• Rozvíjení venkovské turistiky, agroturistiky a ekologického zemědělství.

•
•
•
•
•
•

Zlepšení spolupráce podnikatelských, neziskových a statutárních subjektů v rozvojových
aktivitách.
Zapojení podnikatelů do regionálních a nadregionálních projektů, které zvýší povědomí o oblasti
i podnikatelské činnosti.
Zlepšení propagace a informovanosti o podnikatelích a jejich aktivitách.
Zlepšení zaměstnanosti sociálních skupin ohrožených sociálním vyloučením (dlouhodobě
nezaměstnaní, matky s dětmi, tělesně postižení apod.).
Vymezení nových ploch a využití brownfieldů pro podnikání.
Přilákání nových podnikatelů do regionu.

Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny
Naplnění této potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS tímto způsobem:
• Obnova a revitalizace krajinných struktur – např. polních cest, mezí, vodních ploch, studánek,
pramenů, krajinné zeleně.
• Zachování a obnova biologicky a ekologicky cenných lokalit a přírodních hodnot území.
• Omezení výskytu invazivních rostlin.
• Obnova zeleně na veřejných prostranstvích včetně doprovodného mobiliáře.
• Zlepšení efektivity třídění, sběru, svozu a zpětného zpracování odpadu, včetně bioodpadu.
• Likvidace a zamezení tvorby černých skládek.
• Realizace opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
• Vyřešení problému starých ekologických zátěží.
• Zajištění využití brownfields.
• Řešení protihlukových opatření – realizace obchvatů, instalace protihlukových stěn a doplňkově
vhodné výsadby izolační zeleně mezi komunikacemi a zástavbou.
• Podpora využívání alternativních zdrojů energie, využití biomasy při vytápění domácností a
veřejných budov.
• Zvýšení angažovanosti občanů v otázkách ochrany životního prostředí, rozvíjení
environmentálního vzdělávání všech věkových skupin.
• Zlepšení čištění odpadních vod – vybudování splaškových kanalizací se zakončením v čistírnách
odpadních vod.
• Zlepšení zadržování vody v krajině.
• Realizace protipovodňových a protierozních opatření.
• Realizace komplexních pozemkových úprav a vyřešení vlastnických vztahů v krajině.
• Zavedení šetrných způsobů hospodaření na zemědělské půdě – omezení znečištění povrchových
a podzemních vod ze zemědělství.
• Šetrné lesní hospodaření s ohledem na produkční i mimoprodukční funkce lesa.

3

Strategická část

3.1 Strategický rámec
Vize
Vytváříme stabilní a zdravé prostředí pro život, rozvíjíme vybavenost a infrastrukturu, formujeme
zdravou, vzdělanou a aktivní společnost, posilujeme regionální ekonomiku, hledáme inovativní řešení,
držíme krok s dobou a postupující digitalizací. Přitom však nezapomínáme na své kořeny, tradice a
chceme našim potomkům předat životní prostředí v lepším stavu, než jsme ho sami zdědili.
Motto
Pro Hlučínsko spolu, tady a teď.

Strategické cíle Strategického rámce
1. Stabilní a zdravé prostředí pro život
Cílem je zlepšování kvality životního prostředí, zvýšení ekologické stability krajiny a posílení
přirozených funkcí krajiny, zvýšení biodiverzity, zlepšení zadržení vody v krajině a vyšší ochrana půdy
před erozí, vysycháním a degradací.
2 Rozvinutá vybavenost a infrastruktura
Cílem je vytvoření vhodných podmínek k životu obyvatelstva prostřednictvím podpory kvalitního,
energeticky a ekologicky šetrného bydlení, péče o kulturní dědictví, zvyšování kvality občanské
vybavenosti, technické a dopravní infrastruktury, zvyšování efektivity místních samospráv a zajištění
bezpečnosti v sídlech.
3. Zdravá, vzdělaná a aktivní společnost
Cílem je zajištění vhodných podmínek k životu v území z hlediska zdravotní a sociální péče, školního i
mimoškolního vzdělávání a aktivního trávení volného času.
4. Rozvinutá regionální ekonomika
Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí, prosazování inovativních
postupů a moderních technologií šetrných k životnímu prostředí, vytváření stabilních a kvalitních
pracovních míst.

Tabulka 3: Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Hlučínsko
Strategický cíl
1. Stabilní a zdravé
prostředí pro život

Indikátor strategického cíle
Koeficient ekologické stability
Celková produkce směsného
komunálního odpadu

Specifické cíle
1.1 Stabilní a pestrá
venkovská krajina

Opatření Strategického rámce
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
1.1.4 Ochrana biodiverzity

1.2 Čisté životní prostředí

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů

2 Rozvinutá
vybavenost a
infrastruktura

Saldo migrace
Podíl obcí s ČOV

2.1 Kvalitní občanská
vybavenost a samospráva

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2.1.4 Péče o kulturní dědictví

2.2 Kvalitní infrastruktura
3. Zdravá, vzdělaná
a aktivní
společnost

Přírůstek obyvatel

4. Rozvinutá
regionální
ekonomika

Podíl nezaměstnaných osob
Počet aktivních ekonomických
subjektů

3.1 Plnohodnotná a dostupná
zdravotní a sociální péče
3.2 Kvalitní a efektivní
vzdělávání a volnočasové
aktivity
4.1 Konkurenceschopné
podniky

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní
trávení volného času
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání

4.2 Pracovní příležitosti pro
všechny skupiny obyvatel

4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
4.2.1 Podpora zaměstnanosti

Specifické cíle a opatření Strategického rámce
K výše uvedeným strategickým cílům jsou uvedeny specifické cíle (kurzivou) a opatření.

1. Stabilní a zdravé prostředí pro život
1.1 Stabilní a pestrá venkovská krajina
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
Opatření zahrnuje nové výsadby a revitalizace stávající zeleně na obecních prostranstvích (parky,
aleje, linie, sady, solitéry, keře, malé vodní prvky atd.) včetně doprovodného mobiliáře.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Opatření si klade za cíl zmírnění následků klimatických změn a sucha, zaměřuje se na nové
realizace a revitalizace stávajících krajinných prvků ve volné krajině, např. remízků, polních cest,
alejí, sadů, mezí, květnatých luk, menších vodních ploch a toků, studánek, pramenů atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Opatření zahrnuje přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření v krajině, jako jsou tůně,
suché poldry, remízky, zelené pásy, záchytné příkopy atd., dále přírodě blízká protipovodňová
opatření v sídlech i v krajině, konkr. revitalizace koryt vodních toků, budování a revitalizace
vodních ploch.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
Opatření zahrnuje ochranu druhové rozmanitosti prostřednictvím péče o cenné lokality, záchranu
ohrožených druhů rostlin a živočichů, záchranu místního genofondového bohatství ovocných
dřevin, omezení invazních druhů rostlin atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.
1.2 Čisté životní prostředí
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
Opatření má za cíl podporovat využívání ekologicky šetrných zdrojů vytápění, inovativní
energetické systémy, dále snižování prašnosti na komunikacích a veřejných prostorech atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.

1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Opatření zahrnuje výstavby a rekonstrukce kanalizačních řádů a čistíren odpadních vod,
zefektivnění systémů sběru, svozu, třídění a využití komunálního odpadu, vybudování a
modernizaci sběrných míst, zefektivnění sběru, svozu a zpracování bioodpadu, likvidaci černých
skládek, sanaci a následné vhodné využití lokalit se starými ekologickými zátěžemi atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny.

2 Rozvinutá vybavenost a infrastruktura
2.1 Kvalitní občanská vybavenost a samospráva
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Opatření je zaměřeno na vymezení rozvojových ploch určených k bydlení, výstavbu a obnovu
bytového fondu s ohledem na vyšší kvalitu, atraktivitu bydlení, na snížení ekonomické a
energetické náročnosti, využití úsporných technologií, zřízení bezbariérového bydlení pro seniory
a zdravotně postižené, sociálního bydlení, startovacích bytů atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Udržení a zvýšení kvality života v území.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Opatření zahrnuje výstavbu nových a rekonstrukce stávajících prostor občanské vybavenosti,
s ohledem na požadavky obyvatel, na kvalitu provozu, snížení energetické náročnosti a na
bezbariérový přístup. Dále zahrnuje pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a
sportovních akcí, klubovou a zájmovou činnost.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zlepšení občanské vybavenosti a služeb.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Opatření je zaměřeno na podporu obcí pomocí při zavádění SMART řešení, rozvoj nových
technologií, komunikace s občany, vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a zastupitelů, rozvoj egovernmentu apod., budování center krizového řízení, bezpečnostních a varovných systémů a
opatření, modernizace integrovaného záchranného systému, prevence sociopatologických jevů,
kriminální činnosti, vandalismu.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Udržení a zvýšení kvality života v území.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Opatření je zaměřeno na opravu a obnovu místních památek, vybudování, rozšíření a rekonstrukci
infrastruktury a služeb turistického ruchu (rozhledny, odpočívadla, mapy, pěší stezky, cyklostezky,
cyklotrasy, hippostezky, infocentra, zařízení pro pěší turisty a cykloturisty, atd.), prezentaci
místního dědictví Hlučínska (expozice, výstavy, festivaly, exkurze, publikace, soutěže, sportovní
soutěže, naučné stezky atd.), propagaci turistického ruchu atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Udržení a zvýšení kvality života v území.

2.2 Kvalitní infrastruktura
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Cílem opatření je zajištění bezproblémového zásobování pitnou vodou, budování a rekonstrukce
kanalizací a čistíren odpadních vod, výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení, místního rozhlasu,
vysokorychlostního internetu atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj a modernizace technické infrastruktury.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Opatření zahrnuje odklonění frekventovaných silnic mimo centra a obytná území obcí a měst,
výstavby a opravy komunikací a dopravních staveb, vybudování a rekonstrukce komunikací pro
chodce a cyklisty, vybudování bezpečnostních prvků v dopravě s důrazem na bezpečnost chodců a
cyklistů, vybudování parkovacích a odstavných ploch, zajištění údržby silnic, zvyšování kvality
hromadné dopravy (komfort, bezbariérovost, ekologický provoz atd.), zachování jejího rozsahu a
posílení k zajištění dopravní obslužnosti, modernizaci integrovaných dopravních systémů,
informačních systémů pro cestující atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury.

3. Zdravá, vzdělaná a aktivní společnost
3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Opatření zahrnuje zřizování nových, udržení a modernizaci stávajících ordinací praktických,
specializovaných lékařů a dalších zdravotnických zařízení.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zvýšení kvality zdravotní péče.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Opatření je zaměřeno na zajištění a rozvoj poradenství především pro osoby nacházející se v krizi
(ekonomické, sociální, psychické atd.) a na osoby se zdravotním postižením. Jedná se i o poradny
nad rámec zákona o sociálních službách, zřízení nových lůžek pro odlehčovací služby v rámci
domovů pro seniory nebo v rámci jiných vhodných služeb, zvýšení kvality a rozšíření terénních
sociálních a zdravotních služeb, a to zejména pečovatelských, asistenčních a ošetřovatelských,
zřízení domova se zvláštním režimem, doplnění a obnova vybavení domovů pro seniory,
rekonstrukce budov sloužících jako zázemí sociálních a sociálně zdravotních služeb, podpora,
pořízení a obnova vybavení mobilních hospicových služeb, budování a podpora nových služeb, u
nichž je identifikována potřeba na základě komunitního plánování sociálních služeb, budování
malokapacitních, ale udržitelných zařízení v menších obcích pro děti, občany se zdravotním
postižením i seniory, realizace projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů,
prorodinná opatření, podpora sociálně slabších rodin a rodin, jejichž děti jsou v péči OSPOD atd.

Podpora neformálních pečujících, svépomocných skupin, sousedské výpomoci a dalších aktivit,
které vedle terénních sociálních a zdravotních služeb umožňují seniorům, osobám se zdravotním
postižením a dalším skupinám osob setrvat co nejdéle v domácím prostředí.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zvýšení kvality sociální péče a služeb.
3.2 Kvalitní vzdělávání a volnočasové aktivity
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Opatření klade důraz na vytvoření kvalitního předškolního a školního vzdělávání dostupného dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami. Zahrnuje výstavby a rekonstrukce mateřských a základních
škol za účelem snížení energetické náročnosti, navýšení kapacit, modernizace a zřízení
specializovaných tříd, sportovišť atd., vytváření inkluzivního prostředí v procesu vzdělávání
v mateřských a základních školách pro postižené žáky a žáky se specifickými potřebami –
bezbariérový přístup, pomůcky, asistence atd., dále je zaměřeno na podporu regionálního školství
(tzv. střední článek), zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků (ŽŠ, MŠ, SŠ, ZUŠ), tvorbu
společných projektů základních škol s dalšími školami (ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ), podnikatelskými a
neziskovými subjekty a veřejnou správou, podporu zájmového a neformálního vzdělávání atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zajištění a zvýšení kvality vzdělávání.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Opatření se zaměřuje na zkvalitnění stávajícího mimoškolního vzdělávání a vytváření nových
volnočasových aktivit pro děti a mládež, aktivit celoživotního vzdělávání, dalšího vzdělávání a
zájmových činností pro děti, mládež a lidi v produktivním věku a pro seniory.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Zajištění a zvýšení kvality vzdělávání.

4. Rozvinutá regionální ekonomika
4.1 Konkurenceschopné podniky
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Opatření je zaměřeno na podporu podnikání, zaměřuje se na přípravu ploch a objektů pro
podnikání, doprovodné infrastruktury potřebné pro nové podnikatelské záměry, revitalizace
nevyužívaných ploch a budov (brownfields) pro podnikatelské účely atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Opatření je zaměřeno na zavádění nových inovativních řešení, IT a vyspělých technologií s cílem
zvýšení efektivity výroby s ohledem na principy minimalizace negativních dopadů na životní
prostředí, zvyšování energetických úspor budov a provozů, využití vlastních zdrojů k výrobě
elektrické energie, rozvoj spolupráce a síťování, sdílení zdrojů atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti.

4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Opatření zahrnuje modernizaci zemědělské činnosti prostřednictvím investic do nových strojů a
vybavení, inovací v zemědělské prvovýrobě a zpracování zemědělské produkce, prosazování
udržitelných způsobů hospodaření na půdě, podporu odbytu místní zemědělské produkce,
diverzifikaci zemědělství a poskytování služeb zemědělci, podporu začínajících a mladých
zemědělců, zemědělské vzdělávání atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Opatření se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti nezemědělského podnikání na venkově
prostřednictvím investic do provozoven, strojů a vybavení, podporu odbytu, tradičních řemesel,
agroturistiky atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti.
4.2 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Opatření zahrnuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace a další vzdělávání pro získání
zaměstnání a rozjezd podnikatelských aktivit (profesní, obchodní dovednosti, účetnictví, počítačová
gramotnost atd.), poradenství pro podnikatelské subjekty, podporu zaměstnání na částečný úvazek,
zejm. pro matky s dětmi, studenty, dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, stáže pro
absolventy škol a zaměstnance, poradenství pro nezaměstnané, znevýhodněné skupiny a sociálně
vyloučené, vznik a podpora chráněných pracovních míst atd.
Opatření naplňuje rozvojovou potřebu Rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti.

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
V rámci tvorby koncepční části SCLLD byla vytvořena analýza, zda realizace SCLLD MAS Hlučínsko
vede k naplnění cílů SRR ČR 21+. U každého opatření Strategického rámce SCLLD bylo určeno, který
specifický cíl SRR ČR 21+ pomáhá naplňovat. Cíle SCLLD nejsou v rozporu s cíli Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ („SRR ČR 21+“).
Tabulka 4: Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl
Strategického
rámce SCLLD
1.1 Stabilní a
pestrá venkovská
krajina

1.2 Čisté životní
prostředí

2.1 Kvalitní
občanská
vybavenost a
samospráva

Opatření
Strategického
rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a
revitalizace zeleně
v intravilánu

1.1.2 Zakládání a
revitalizace
krajinných prvků
1.1.3 Realizace
protipovodňových a
protierozních
opatření
1.1.4 Ochrana
biodiverzity
1.2.1 Zlepšování
kvality ovzduší
1.2.2 Zlepšování
sběru, likvidace a
recyklace odpadů
2.1.1 Rozvoj
dostupného a
ekologicky šetrného
bydlení

2.1.2 Zvyšování
kvality občanské
vybavenosti

Specifický cíl SRR ČR 21+
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit
zastavování volné krajiny vyvolávané růstem
metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy
a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit
hospodaření s vodou a energií v metropolitních
územích.
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném
rozsahu a dostupnosti v jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko
vzniku sociální polarizace a segregovaných či
vyloučených lokalit.
3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského
zázemí regionálních center
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší
podnikání a zdravější život obyvatel
1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném
rozsahu a dostupnosti v jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko

Specifický cíl
Strategického
rámce SCLLD

Opatření
Strategického
rámce SCLLD

2.1.3 Efektivní
samospráva a
bezpečnost v
obcích

2.1.4 Péče o
kulturní dědictví

2.2 Kvalitní
infrastruktura

2.2.1 Spolehlivá a
šetrná technická
infrastruktura
2.2.2 Bezpečná a
spolehlivá doprava

3.1 Plnohodnotná
a dostupná
zdravotní a sociální
péče

3.1.1 Rozvoj a
modernizace
zdravotnických
služeb
3.1.2 Rozvoj a
modernizace
sociálních a
návazných služeb

Specifický cíl SRR ČR 21+
vzniku sociální polarizace a segregovaných či
vyloučených lokalit.
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i
v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního
plánování
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních
regionů a posilovat spolupráci aktérů v území
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových
politik a rozvíjet SMART řešení
6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit
bezpečné poskytování elektronických služeb občanům
6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i
v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského
zázemí regionálních center
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší
podnikání a zdravější život obyvatel
1.2 Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a
významnými středoevropskými centry osídlení, posílit
kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a jejich
zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů dopravy
než individuální automobilové dopravy a zlepšovat
propojení různých módů dopravy.
3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů.
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší
podnikání a zdravější život obyvatel

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i
v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

Specifický cíl
Strategického
rámce SCLLD
3.2 Kvalitní
vzdělávání a
volnočasové
aktivity

4.1
Konkurenceschopn
é podniky

4.2 Pracovní
příležitosti pro
všechny skupiny
obyvatel

Opatření
Strategického
rámce SCLLD
3.2.1 Kvalitní
předškolní a školní
vzdělávání

3.2.2 Rozvinuté
mimoškolní,
komunitní
vzdělávání a aktivní
trávení volného
času
4.1.1 Vhodné
podmínky pro
podnikání

4.1.2 Inovace a
moderní
technologie
v podnikání
4.1.3 Modernizace
zemědělského
podnikání
4.1.4 Modernizace
nezemědělského
podnikání
4.2.1 Podpora
zaměstnanosti

Specifický cíl SRR ČR 21+
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i
v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i
v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat
na problémy spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a
podpořit propojení podnikatelských subjektů ve
vztahu k potřebám trhu práce.
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší
podnikání a zdravější život obyvatel
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního
plánování
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních
regionů a posilovat spolupráci aktérů v území
4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a
vývojem s většími přínosy pro hospodářství

4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se
změnami na globálních trzích.
4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se
změnami na globálních trzích.
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl,
služby a veřejnou správu
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální
nestabilitou a lepší využití potenciálu k proměně a
rozvoji krajů

3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Tabulka znázorňuje vazby mezi opatřeními, které byly definovány ve Strategickém rámci. Definice vazeb: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2
= středně silná vazba, 3 = silná vazba Dále jsou popsány všechny existující vazby mezi opatřeními.
Tabulka 5: Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Hlučínsko
Číslo
opatření SR
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1
X
3
3
3
3
2
1
2
2
3
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
0

X
3
3
3
2
1
0
2
3
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
0

X
3
1
0
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
2
0
1
0
0

X
3
2
2
0
2
2
0
2
0
0
1
1
0
0
2
0
0

X
3
2
2
2
0
2
3
0
0
1
1
0
2
1
0
0

X
3
2
3
2
3
0
0
0
2
1
1
2
2
2
1

X
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

X
3
3
3
2
3
3
3
3
2
0
2
2
2

X
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2

X
2
2
0
0
2
2
2
0
0
0
2

X
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2

X
2
2
2
2
3
1
1
1
2

X
2
2
2
0
0
0
0
1

X
2
2
0
0
0
0
1

X
3
0
0
0
0
2

X
0
0
0
0
2

X
3
3
3
3

X
3
3
2

X
2
2

X
2

X

1.1.1 Výsadba
a revitalizace
zeleně
v intravilánu

Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
3

Navazující výsadby zeleně v intravilánu a extravilánu mají velký význam z hlediska
tvorby biokoridoru, posílení biodiverzity i zvýšení obytných funkcí krajiny.

1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
3

Zeleň v intravilánu plní protierozní funkci (zejm. větrná), zároveň mohou být výsadby
součástí protipovodňových opatření v intravilánu (zpevnění hrází apod.)

1.1.4 Ochrana biodiverzity
Správně provedená výsadba zeleně v intravilánu může podstatně pomoci ke zvýšení
3
biodiverzity sídel.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
3

Zeleň v intravilánu je vedle instalace ekologických topenišť jedním z opatření
zlepšujících kvalitu ovzduší, zároveň dokáže zeleň snižovat prašnost prostředí a
výrazně napomáhá snižování teplot a udržení vlhkosti v hustě zastavěných oblastech.

1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Zeleň v intravilánu zvyšuje objem bioodpadu v obcích, což zvyšuje nároky na jeho sběr
2
a recyklaci.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
1 Kvalitní sídelní zeleň zvyšuje atraktivitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Zejména v případě venkovní občanské vybavenosti (dětská hřiště, outdoorové aktivity)
2 hraje zeleň důležitou roli (snížení hluku, prašnosti, apod.), je zpravidla důležitým
doprovodným prvkem staveb občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Výsadba zeleně v intravilánu souvisí s naplňováním cílů samospráv směřujících ke
snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za tímto účelem samospráva
zpracovává a realizuje projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
3

Kvalitní sídelní zeleň je nedílnou součástí veřejného prostoru okolo nemovitých
památek (parky, sady, zahrady, aleje, hřbitovy…)

3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Aktivity školy mohou probíhat v sídelní zeleni (školní zahrady, sady, parky), zároveň
může být zeleň vysázena prostřednictvím žáků školy nebo jejich participací (komunitní
2
projekty). Sídelní zeleň může hrát významnou roli i v rámci praktické výuky
přírodovědy, přírodopisu a biologie.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání a volnočasové aktivity mohou probíhat v
2 sídelní zeleni (zahrady, sady, parky), zároveň může být zeleň vysázena v rámci
komunitních projektů.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
2

Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být
zaměřena na tvorbu nebo péči o zeleň v intravilánu.

1.1.2 Zakládání Opatření Strategického rámce SCLLD
a revitalizace
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
krajinných
Navazující výsadby zeleně v intravilánu a extravilánu mají velký význam z hlediska
prvků
3
tvorby biokoridoru, posílení biodiverzity i zvýšení obytných funkcí krajiny.
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
3

Velká část krajinných prvků plní protierozní funkci, zároveň mohou být výsadby
součástí protipovodňových opatření v intravilánu.

1.1.4 Ochrana biodiverzity
Krajinné prvky s pestrou druhovou skladbou dokáží podstatně přispět ke zvýšení
3
biodiverzity.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
Krajinná zeleň je jedním z opatření zlepšujícím kvalitu ovzduší, zároveň dokáže
3
snižovat prašnost prostředí.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Některé krajinné prvky zvyšují objem bioodpadu v obcích, což zvyšuje nároky na jeho
2
sběr a recyklaci.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
1 Pestrá krajinná struktura zvyšuje atraktivitu bydlení.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Zakládání a revitalizace krajinných prvků souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících ke snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za tímto účelem
vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
3 Pestrá krajinná struktura je součástí tradiční kulturní krajiny.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Aktivity školy mohou probíhat v krajinných prvcích (zahrady, sady, remízky, louky, lesy
2 atd.), zároveň mohou být krajinné prvky vysázeny prostřednictvím žáků školy nebo
jejich participací (komunitní projekty).
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání a volnočasové aktivity mohou probíhat v
2 krajinných prvcích (zahrady, sady, remízky, louky, lesy atd.), zároveň mohou být
krajinné prvky vytvořeny v rámci mimoškolního, komunitního nebo dalšího vzdělávání.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
2

Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být
zaměřena na zakládání, revitalizaci a péči o krajinné prvky.

1.1.3 Realizace Opatření Strategického rámce SCLLD
protipovod1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
ňových a
Zeleň v intravilánu plní protierozní funkci (zejm. větrná), zároveň mohou být výsadby
protierozních
3
součástí protipovodňových opatření v intravilánu (zpevnění hrází apod.)
opatření
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
3

Velká část krajinných prvků plní protierozní funkci, zároveň mohou být výsadby
součástí protipovodňových opatření v intravilánu.

1.1.4 Ochrana biodiverzity
Přírodě blízká protierozní a protipovovodňová opatření mohou přispívat ke zvýšení
3
biodiverzity.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší

1

V případě výsadby dřevin jakožto protierozního opatření se naplňuje také izolační
funkce zeleně (zachycení prachu, kouře).

2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
2 Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování občanské vybavenosti.

1.1.4 Ochrana
biodiverzity

2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Realizace protipovodňových a protierozních opatření souvisí s naplňováním cílů
samospráv směřujících ke snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za
2
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
investice.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2 Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování technické infrastruktury.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování dopravní infrastruktury a
2
dopravní dostupnosti v území.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Ochrana proti povodním zajistí společně s technickou infrastrukturou atd. vhodné
2
podmínky pro podnikání.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být přímo
1 zaměřena nebo mít pozitivní vedlejší efekt ve smyslu protipovodňových a protierozních
opatření.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
Správně provedená výsadba zeleně v intravilánu může podstatně pomoci ke zvýšení
3
biodiverzity sídel.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Krajinné prvky s pestrou druhovou skladbou dokáží podstatně přispět ke zvýšení
3
biodiverzity.
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Přírodě blízká protierozní a protipovovodňová opatření mohou přispívat ke zvýšení
3
biodiverzity.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
Zlepšená kvalita ovzduší umožňuje zvyšování biodiverzity – rozšíření a návrat některých
3
druhů rostlin a živočichů.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
2

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů eliminuje množství odpadu,
který skončí v topeništích a jehož spalováním dojde ke znečištění ovzduší.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Prosazování ekologicky šetrné výstavby, používání nízkoemisních zdrojů tepla atd.
2 umožňuje zvyšování biodiverzity – rozšíření a návrat některých druhů rostlin a
živočichů.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Ochrana a zvyšování biodiverzity v sídlech a okolí souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících k ochraně životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za
2
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
investice.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví

Správná péče o kulturní krajinu, jako jsou např. parky, sady a další prvky venkovské
krajiny přispívá rovněž k udržení a zvýšení biodiverzity. Některé významné přírodní
2
krajinné prvky jsou samy součástí kulturního dědictví (zámecké parky, památné stromy
apod.) a jejich údržba významně přispívá k zachování biodiverzity.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Zavádění nízkoemisní dopravy má pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí, a tudíž i
2
biodiverzitu.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
1

Aktivity školy mohou přispívat k udržení nebo zvýšení biodiverzity – praktická výuka
nebo výsadba ve školní zahradě, sadu, parku.

3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání a volnočasové aktivity mohou přispívat k
1 udržení nebo zvýšení biodiverzity – praktická výuka nebo výsadba ve školní zahradě,
sadu, parku.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
2

Zejména ekologické zemědělství, zřizování biopásů a krajinných prvků zemědělci může
přispívat k udržení nebo zvýšení biodiverzity.

1.2.1
Opatření Strategického rámce SCLLD
Zlepšování
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
kvality ovzduší
Zeleň v intravilánu je vedle instalace ekologických topenišť jedním z opatření
3 zlepšujících kvalitu ovzduší, zároveň dokáže zeleň snižovat prašnost prostředí a výrazně
napomáhá snižování teplot a udržení vlhkosti v hustě zastavěných oblastech.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Krajinná zeleň je jedním z opatření zlepšujícím kvalitu ovzduší, zároveň dokáže snižovat
3
prašnost prostředí.
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
1

V případě výsadby dřevin jakožto protierozního opatření se naplňuje také izolační
funkce zeleně (zachycení prachu, kouře).

1.1.4 Ochrana biodiverzity
Zlepšená kvalita ovzduší umožňuje zvyšování biodiverzity – návrat některých druhů
3
rostlin a živočichů.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
3

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů eliminuje množství odpadu,
který skončí v topeništích a jehož spalováním dojde ke znečištění ovzduší.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
2 Ekologicky šetrné způsoby vytápění přispívají ke zlepšení kvality ovzduší.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Vybudování kvalitní ekologicky šetrné občanské vybavenosti dopomáhá ke snížení
2
znečištění ovzduší.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Zlepšování kvality ovzduší souvisí s naplňováním cílů samospráv směřujících k ochraně
životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za tímto účelem vytváří
samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2

Využití plynu a elektřiny k topení na úkor uhlí a spoluspalování odpadů významně
přispívá k nižšímu znečištění ovzduší domácností.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava

Zlepšování kvality ovzduší úzce souvisí se zaváděním nízkoemisní dopravy, budováním
obchvatů měst a obcí.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
V rámci předškolního a školního vzdělávání probíhá osvěta zaměřená na zlepšování
1
kvality ovzduší.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
3

1

1.2.2
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V rámci některých aktivit mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání probíhá
osvěta zaměřená na zlepšování kvality ovzduší.

4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
2 Zavádění inovací a moderních technologií může přispět ke zvýšení kvality ovzduší.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
1 Modernizace zemědělského podnikání může přispět ke zvýšení kvality ovzduší.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
Zeleň v intravilánu zvyšuje objem bioodpadu v obcích, což zvyšuje nároky na jeho sběr
2
a recyklaci.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Některé krajinné prvky zvyšují objem bioodpadu v obcích, což zvyšuje nároky na jeho
2
sběr a recyklaci.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
2

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů eliminuje množství odpadu,
který skončí v topeništích a jehož spalováním dojde ke znečištění ovzduší.

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
2

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů eliminuje množství odpadu,
který skončí v topeništích a jehož spalováním dojde ke znečištění ovzduší.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
3

Ekologicky šetrné bydlení má úzkou souvislost s fungujícím systémem sběru, likvidace a
recyklace odpadů a s vytvářením atraktivního prostředí k bydlení.

2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Zvládnutý sběr, likvidace a recyklace odpadů napomáhá ke zvyšování úrovně občanské
2
vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících k ochraně životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
3
investice. Zároveň správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů umožňuje
efektivní nakládání s veřejnými penězi, např. úspory z likvidace směsného komunálního
odpadu.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
2

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů pozitivně ovlivňuje stav zejm.
stavebních památek a doprovodné infrastruktury.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
3

Zavádění centralizovaného nebo decentralizovaného čištění odpadních vod vede k
vyřešení problému odpadních vod a zlepšení kvality povrchových vod.

3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
2

Zejména sběr a třídění odpadů je tématem, které je řešeno již v předškolním a školním
vzdělávání a přispívá ke zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů.
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3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Zejména sběr a třídění odpadů je tématem, které je v některých případech řešeno v
1 mimoškolním, komunitním vzdělávání a volnočasových aktivitách a přispívá ke
zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů může přispět ke zlepšování
1
podmínek k podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k zavádění moderních technologií a
2
inovací.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Sběr, likvidace a recyklace bioodpadu je příležitostí k diverzifikaci zemědělského
2
podnikání na venkově.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k nezemědělskému podnikání na
2
venkově.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
1 Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k zaměstnání více obyvatel venkova.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
1 Kvalitní sídelní zeleň zvyšuje atraktivitu bydlení.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
1 Pestrá krajinná struktura zvyšuje atraktivitu bydlení.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
Prosazování ekologicky šetrné výstavby, používání nízkoemisních zdrojů tepla atd.
2 umožňuje zvyšování biodiverzity – rozšíření a návrat některých druhů rostlin a
živočichů.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
3

Ekologicky šetrné bydlení má úzkou souvislost s fungujícím systémem sběru, likvidace a
recyklace odpadů a s vytvářením atraktivního prostředí k bydlení.

2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Kvalita bydlení a života v daném místě je podmíněna kvalitní a dostupnou občanskou
2
vybaveností.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Samospráva vymezuje v ÚPD plochy k bydlení, v řadě případů investuje do rozvoje
2 těchto ploch, nabízí prostory k bydlení, prostřednictvím pravidel a podpor, zaváděním
opatření ke zvýšení bezpečnosti zvyšuje kvalitu bydlení.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Dosažená vysoká úroveň péče o kulturní dědictví zvyšuje kvalitu života v místě a tím i
1
kvalitu bydlení.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Dosažená vysoká úroveň technické infrastruktury snižuje ekologickou náročnost a
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Dosažená vysoká úroveň technické infrastruktury snižuje ekologickou náročnost a
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
2 Dostupné zdravotnické služby zvyšují kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
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3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
2 Dostupné sociální a návazné služby zvyšují kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Dostupné a kvalitní předškolní a školní vzdělávání zvyšuje kvalitu života v místě a tím i
2
kvalitu bydlení.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Dostupné a rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Nastavení vhodných podmínek k podnikání nabízí větší možnosti v podnikání, omezuje
1 odliv firem, podporuje zaměstnanost a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu
bydlení v místě.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Podpora inovací a moderních technologií v podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1 omezuje odliv firem a kvalifikované pracovní síly a tím může mít i pozitivní dopad na
kvalitu bydlení v místě.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Podpora modernizace zemědělského podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1
omezuje odliv firem a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Podpora modernizace nezemědělského podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1
omezuje odliv firem a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Podpora zaměstnanosti v regionu pozitivně ovlivňuje možnosti podnikání a uplatnění
1
na lokálním trhu práce, což může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
Zejména v případě venkovní občanské vybavenosti (dětská hřiště, outdoorové aktivity)
2 hraje zeleň důležitou roli (snížení hluku, prašnosti, apod.), je zpravidla důležitým
doprovodným prvkem staveb občanské vybavenosti.
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
2 Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování občanské vybavenosti.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Zvládnutý sběr, likvidace a recyklace odpadů napomáhá ke zvyšování úrovně občanské
2
vybavenosti.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Kvalita bydlení a života v daném místě je podmíněna kvalitní a dostupnou občanskou
2
vybaveností.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic z veřejných zdrojů,
projektů a vlastních pracovních aktivit podílí na úrovni a rozvoji občanské vybavenosti.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Některé instituce či prvky občanské vybavenosti sídlí v památkově chráněných
3 kulturních objektech, mnohé spolky pak mají za cíl ochranu místních památek a
rozvíjení regionální identity.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
3 Kvalita občanské vybavenosti je závislá na úrovni šetrné technické infrastruktury.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava

Fungování části občanské vybavenosti a její reálná využitelnost jsou závislé na dopravní
dostupnosti.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
3 Zdravotnické služby jsou důležitou součástí občanské vybavenosti.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
3 Sociální a návazné služby jsou důležitou součástí občanské vybavenosti.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
3 Předškolní a školní vzdělávání využívá občanskou vybavenost.
2

3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Mimoškolní, komunitní vzdělávání a volnočasové aktivity využívají občanskou
3
vybavenost.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Nastavení vhodných podmínek pro podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu
2
občanské vybavenosti.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Podpora zemědělského podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu občanské
2
vybavenosti.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Podpora nezemědělského podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu
2
občanské vybavenosti.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
2
2.1.3 Efektivní
samospráva a
bezpečnost v
obcích

Podpora zaměstnanosti (např. rekvalifikace, sociální podnikání, částečné úvazky apod.)
může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu občanské vybavenosti.

Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
2

Výsadba zeleně v intravilánu souvisí s naplňováním cílů samospráv směřujících ke
snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za tímto účelem samospráva
zpracovává a realizuje projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
2

Zakládání a revitalizace krajinných prvků souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících ke snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za tímto účelem
vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Realizace protipovodňových a protierozních opatření souvisí s naplňováním cílů
samospráv směřujících ke snižování dopadu klimatických změn a boji proti suchu. Za
2
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
investice.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
Ochrana a zvyšování biodiverzity v sídlech a okolí souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících k ochraně životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za
2
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
investice.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
2

Zlepšování kvality ovzduší souvisí s naplňováním cílů samospráv směřujících k ochraně
životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za tímto účelem vytváří
samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a investice.

1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů

Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů souvisí s naplňováním cílů samospráv
směřujících k ochraně životního prostředí v obci a zvyšování kvality života v obci. Za
tímto účelem vytváří samospráva projektové záměry, dokumentace, žádosti a
2
investice. Zároveň správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů umožňuje
efektivní nakládání s veřejnými penězi, např. úspory z likvidace směsného komunálního
odpadu.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Samospráva vymezuje v ÚPD plochy k bydlení, v řadě případů investuje do rozvoje
2 těchto ploch, nabízí prostory k bydlení, prostřednictvím pravidel a podpor, zaváděním
opatření ke zvýšení bezpečnosti zvyšuje kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic z veřejných zdrojů,
projektů a vlastních pracovních aktivit podílí na úrovni a rozvoji občanské vybavenosti.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
vlastních pracovních aktivit podílí na péči o kulturní dědictví.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
vlastních pracovních aktivit zásadně podílí na zvyšování kvality technické infrastruktury.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
3 vlastních pracovních aktivit podílí na zvyšování bezpečnosti dopravy a zajišťování dobré
dopravní dostupnosti území.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
2

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
poskytováním prostor a pobídkami podílí na poskytování zdravotnických služeb.

3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
2 poskytováním prostor a podpor podílí na rozvoji a modernizaci sociálních a návazných
služeb.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Samospráva se jakožto zřizovatel na základě svých usnesení, prostřednictvím investic,
3 projektů a poskytováním prostor zcela zásadně podílí na provozu a rozvoji
předškolního a školního vzdělávání.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Samospráva se jakožto zřizovatel a podporovatel na základě svých usnesení,
2 prostřednictvím investic, projektů a poskytováním prostor zcela podílí na provozu a
rozvoji mimoškolního, komunitního vzdělávání a volnočasových aktivit.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Samospráva vymezuje v ÚPD plochy k podnikání, v některých případech investuje do
3 rozvoje těchto ploch, nabízí prostory k bydlení, prostřednictvím podpor vytváří
podmínky pro podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
2

Zejména při digitalizaci a pří zavádění ekologicky šetrných technologií může
samospráva vytvářet nové atraktivní příležitosti pro podnikatele.

4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Zejména při péči o obecní pozemky a zpracování bioodpadu se nabízí možnost
2
modernizace zemědělské výroby.

4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
2

2.1.4 Péče o
kulturní
dědictví

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
poskytováním prostor a podpor podílí na modernizaci podnikání.

4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Podpora zaměstnanosti z pozice samosprávy spočívá zejm. v nabídce vzdělávacích
2
kurzů, sociálního a profesního poradenství, nabídce sezónní či celoroční práce.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
3

Kvalitní sídelní zeleň je nedílnou součástí veřejného prostoru okolo nemovitých
památek (parky, sady, zahrady, aleje, hřbitovy…)

1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
3 Pestrá krajinná struktura je součástí tradiční kulturní krajiny.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
Správná péče o kulturní krajinu, jako jsou např. parky, sady a další prvky venkovské
krajiny přispívá rovněž k udržení a zvýšení biodiverzity. Některé významné přírodní
2
krajinné prvky jsou samy součástí kulturního dědictví (zámecké parky, památné stromy
apod.) a jejich údržba významně přispívá k zachování biodiverzity.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
2

Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů pozitivně ovlivňuje stav zejm.
stavebních památek a doprovodné infrastruktury.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Dosažená vysoká úroveň péče o kulturní dědictví zvyšuje kvalitu života v místě a tím i
1
kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Některé instituce či prvky občanské vybavenosti sídlí v památkově chráněných
3 kulturních objektech, mnohé spolky pak mají za cíl ochranu místních památek a
rozvíjení regionální identity.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
vlastních pracovních aktivit podílí na péči o kulturní dědictví.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Řada aktivit zahrnutých do péče o kulturní dědictví je závislá na úrovni technické
2
vybavenosti.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
2

Zejména prezentace kulturního dědictví je do určité míry závislá na kvalitě dopravní
infrastruktury a dopravní dostupnosti.

3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Zachované a rozvíjené kulturní dědictví posiluje kvalitu výuky lokální historie ve
2
školách.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Zachování a rozvíjení kulturního dědictví je předmětem aktivit mimoškolního,
2
komunitního vzdělávání a volnočasových aktivit.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Atraktivní a bohaté kulturní dědictví nabízí potenciál pro rozvoj podnikání zejména v
2
cestovním ruchu.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti

Atraktivní a bohaté kulturní dědictví nabízí potenciál pro zvýšení zaměstnanosti
zejména v cestovním ruchu.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
2

2.2.1
Spolehlivá a
šetrná
technická
infrastruktura

2

Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování technické infrastruktury.

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
2

Využití plynu a elektřiny k topení na úkor uhlí a spoluspalování odpadů významně
přispívá k nižšímu znečištění ovzduší domácností.

1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
3

Zavádění centralizovaného nebo decentralizovaného čištění odpadních vod vede k
vyřešení problému odpadních vod a zlepšení kvality povrchových vod.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Dosažená vysoká úroveň technické infrastruktury snižuje ekologickou náročnost a
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
2 Kvalita občanské vybavenosti je závislá na úrovni šetrné technické infrastruktury.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
3

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
vlastních pracovních aktivit zásadně podílí na zvyšování kvality technické infrastruktury.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Řada aktivit zahrnutých do péče o kulturní dědictví je závislá na úrovni technické
2
vybavenosti.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
V řadě případů lze z důvodu efektivity a hospodárnosti řešit investice do technické a
2
dopravní infrastruktury souběžně.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Kvalita a efektivita provozu zdravotnických služeb je do určité míry závislá na úrovni
2
technické infrastruktury.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Kvalita a efektivita provozu sociálních a návazných služeb je do určité míry závislá na
2
úrovni technické infrastruktury.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
2

Kvalita a efektivita provozu předškolního a školního vzdělávání je do určité míry závislá
na úrovni technické infrastruktury.

3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
3

Kvalita a efektivita provozu mimoškolního, komunitního vzdělávání a volnočasových
aktivit je do určité míry závislá na úrovni technické infrastruktury.

4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
3

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury je základní podmínkou pro vytvoření
vhodných podmínek k podnikání.

4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
2

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
zavádění inovací a moderních technologií.

4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
2
modernizace zemědělského podnikání.

4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
2

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
modernizace nezemědělského podnikání.

4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury je základní podmínkou pro vytvoření
2 vhodných podmínek k podnikání, a tudíž i udržení stávajících a tvorby nových
pracovních míst.
2.2.2 Bezpečná Opatření Strategického rámce SCLLD
a spolehlivá
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
doprava
Ochrana proti povodním podpoří bezproblémové fungování dopravní infrastruktury a
2
dopravní dostupnosti v území.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
Zavádění nízkoemisní dopravy má pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí, a tudíž i
2
biodiverzitu.
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
Zlepšování kvality ovzduší úzce souvisí se zaváděním nízkoemisní dopravy, budováním
3
obchvatů měst a obcí.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
0
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Dosažená vysoká úroveň technické infrastruktury snižuje ekologickou náročnost a
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Fungování části občanské vybavenosti a její reálná využitelnost jsou závislé na dopravní
2
dostupnosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů a
3 vlastních pracovních aktivit podílí na zvyšování bezpečnosti dopravy a zajišťování dobré
dopravní dostupnosti území.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
2

Zejména prezentace kulturního dědictví je do určité míry závislá na kvalitě dopravní
infrastruktury a dopravní dostupnosti.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
V řadě případů lze z důvodu efektivity a hospodárnosti řešit investice do technické a
2
dopravní infrastruktury souběžně.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Dostupnost zdravotnických služeb je závislá na dostupnosti a kvalitě hromadné
2
dopravy.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Dostupnost sociálních a návazných služeb je závislá na dostupnosti a kvalitě hromadné
2
dopravy.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
2

Kvalita a efektivita provozu předškolního a školního vzdělávání je do určité míry závislá
na úrovni technické infrastruktury.

3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Dostupnost mimoškolního, komunitního vzdělávání a volnočasových aktivit je závislá
2
na dostupnosti a kvalitě hromadné dopravy.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání

Kvalitní dopravní infrastruktura a kvalita hromadné dopravy zlepšuje podmínky pro
podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší zavádění inovací a moderních
1
technologií v podnikání.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
3

3.1.1 Rozvoj a
modernizace
zdravotnických
služeb

1 Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší modernizaci zemědělského podnikání.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší modernizaci nezemědělského
1
podnikání.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Kvalitní dopravní infrastruktura a kvalita hromadné dopravy umožňuje lepší
2
dostupnost při cestě do zaměstnání.
Opatření Strategického rámce SCLLD
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
2 Dostupné zdravotnické služby zvyšují kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
3 Zdravotnické služby jsou důležitou součástí občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
poskytováním prostor a pobídkami podílí na poskytování zdravotnických služeb.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
0
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Kvalita a efektivita provozu zdravotnických služeb je do určité míry závislá na úrovni
2
technické infrastruktury.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Dostupnost zdravotnických služeb je závislá na dostupnosti a kvalitě hromadné
2
dopravy.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Kvalitní zdravotnické služby snižují riziko vzniku sociopatologických jevů a snižuje se tím
2
tlak na sociální a návazné služby.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Zdraví a zdravý životní styl je tématem řešeným v rámci předškolního a školního
2
vzdělávání.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Zdraví a zdravý životní styl je tématem řešeným v rámci mimoškolního, komunitního
2
vzdělávání a volnočasových aktivit.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Kvalitní a dostupná zdravotnická péče má pozitivní vliv na zdravotní stav zaměstnanců
a jejich rodinných příslušníků a dopomáhá tak k udržení a zvyšování zaměstnanosti.
Opatření Strategického rámce SCLLD
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
2 Dostupné sociální a návazné služby zvyšují kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
1

3.1.2 Rozvoj a
modernizace
sociálních a
návazných
služeb

2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
3 Sociální a návazné služby jsou důležitou součástí občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
poskytováním prostor a podpor podílí na rozvoji a modernizaci sociálních a návazných
služeb.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Kvalita a efektivita provozu sociálních a návazných služeb je do určité míry závislá na
2
úrovni technické infrastruktury.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Dostupnost sociálních a návazných služeb je závislá na dostupnosti a kvalitě hromadné
2
dopravy.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Kvalitní zdravotnické služby snižují riziko vzniku sociopatologických jevů a snižuje se tím
2
tlak na sociální a návazné služby.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Některá témata sociálních a návazných služeb souvisí s předškolním a školním
2
vzděláváním.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Některá témata sociálních a návazných služeb souvisí s mimoškolním, komunitním
2
vzděláváním a volnočasovými aktivitami.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Kvalitní a dostupné sociální a návazné služby mají pozitivní vliv na udržení a zvyšování
1
zaměstnanosti.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
Aktivity školy mohou probíhat v sídelní zeleni (školní zahrady, sady, parky), zároveň
může být zeleň vysázena prostřednictvím žáků školy nebo jejich participací (komunitní
2
projekty). Sídelní zeleň může hrát významnou roli i v rámci praktické výuky
přírodovědy, přírodopisu a biologie.
1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Aktivity školy mohou probíhat v krajinných prvcích (zahrady, sady, remízky, louky, lesy
2 atd.), zároveň mohou být krajinné prvky vysázeny prostřednictvím žáků školy nebo
jejich participací (komunitní projekty).
1.1.4 Ochrana biodiverzity
2

3.2.1 Kvalitní
předškolní a
školní
vzdělávání

1

Aktivity školy mohou přispívat k udržení nebo zvýšení biodiverzity – praktická výuka
nebo výsadba ve školní zahradě, sadu, parku.

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
V rámci předškolního a školního vzdělávání probíhá osvěta zaměřená na zlepšování
1
kvality ovzduší.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
2

Zejména sběr a třídění odpadů je tématem, které je řešeno již v předškolním a školním
vzdělávání a přispívá ke zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů.

2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Dostupné a kvalitní předškolní a školní vzdělávání zvyšuje kvalitu života v místě a tím i
2
kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
3 Předškolní a školní vzdělávání je důležitou součástí občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Samospráva se jakožto zřizovatel na základě svých usnesení, prostřednictvím investic,
3 projektů a poskytováním prostor zcela zásadně podílí na provozu a rozvoji
předškolního a školního vzdělávání.

2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Zachované a rozvíjené kulturní dědictví posiluje kvalitu výuky lokální historie ve
2
školách.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2

3.2.2
Rozvinuté
mimoškolní,
komunitní
vzdělávání a
aktivní trávení
volného času

Kvalita a efektivita provozu předškolního a školního vzdělávání je do určité míry závislá
na úrovni technické infrastruktury.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Dostupnost mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání je závislá na dostupnosti
2
a kvalitě hromadné dopravy.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Zdraví a zdravý životní styl je tématem řešeným v rámci předškolního a školního
2
vzdělávání.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Některá témata sociálních a návazných služeb souvisí s předškolním a školním
2
vzděláváním.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Různé úrovně vzdělávání a volnočasové aktivity se navzájem doplňují a navazují na
3 sebe, v nemálo případech jsou provozovány ve stejných prostorách a stejnými
osobami.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Kvalitní školní vzdělání zaměřené na budoucí profesní rozvoj žáka podporuje jeho
2
uplatnitelnost na trhu práce.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
2

Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání mohou probíhat v sídelní zeleni (zahrady,
sady, parky), zároveň může být zeleň vysázena v rámci komunitních projektů.

1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání mohou probíhat v krajinných prvcích
2 (zahrady, sady, remízky, louky, lesy atd.), zároveň mohou být krajinné prvky vytvořeny
v rámci mimoškolního, komunitního nebo dalšího vzdělávání.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
1

Aktivity mimoškolního a dalšího vzdělávání mohou přispívat k udržení nebo zvýšení
biodiverzity – praktická výuka nebo výsadba ve školní zahradě, sadu, parku.

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
V rámci některých aktivit mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání probíhá
1
osvěta zaměřená na zlepšování kvality ovzduší.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Zejména sběr a třídění odpadů je tématem, které je v některých případech řešeno v
1 mimoškolním, komunitním a dalším vzdělávání a přispívá ke zlepšování sběru, likvidace
a recyklace odpadů.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Dostupné a rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
2
zvyšuje kvalitu života v místě a tím i kvalitu bydlení.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
3 Mimoškolní, komunitní a další vzdělávání je důležitou součástí občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích

Samospráva se jakožto zřizovatel a podporovatel na základě svých usnesení,
prostřednictvím investic, projektů a poskytováním prostor zcela podílí na provozu a
rozvoji mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Zachování a rozvíjení kulturního dědictví je předmětem aktivit mimoškolního,
2
komunitního a dalšího vzdělávání.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2

3

Kvalita a efektivita provozu mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání je do
určité míry závislá na úrovni technické infrastruktury.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Dostupnost mimoškolního, komunitního a dalšího vzdělávání je závislá na dostupnosti
2
a kvalitě hromadné dopravy.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
Zdraví a zdravý životní styl je tématem řešeným v rámci mimoškolního, komunitního a
2
dalšího vzdělávání.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Některá témata sociálních a návazných služeb souvisí s mimoškolním, komunitním a
2
dalším vzděláváním.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
3

4.1.1 Vhodné
podmínky pro
podnikání

Různé úrovně vzdělávání se navzájem doplňují a navazují na sebe, v nemálo případech
jsou provozována ve stejných prostorách a stejnými osobami.

4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času zaměřené
2
na budoucí profesní rozvoj podporuje uplatnitelnost na trhu práce.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Ochrana proti povodním zajistí společně s technickou infrastrukturou atd. vhodné
2
podmínky pro podnikání.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Správně nastavený sběr, likvidace a recyklace odpadů může přispět ke zlepšování
1
podmínek k podnikání.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Nastavení vhodných podmínek k podnikání nabízí větší možnosti v podnikání, omezuje
1 odliv firem, podporuje zaměstnanost a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu
bydlení v místě.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Nastavení vhodných podmínek pro podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu
2
občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Samospráva vymezuje v ÚPD plochy k podnikání, v některých případech investuje do
3 rozvoje těchto ploch, nabízí prostory k bydlení, prostřednictvím podpor vytváří
podmínky pro podnikání.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Atraktivní a bohaté kulturní dědictví nabízí potenciál pro rozvoj podnikání zejména v
2
cestovním ruchu.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
3

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury je základní podmínkou pro vytvoření
vhodných podmínek k podnikání.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Kvalitní dopravní infrastruktura a kvalita hromadné dopravy zlepšuje podmínky pro
3
podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem k zavádění inovací a
3
moderních technologií.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Vytvoření vhodných podmínky pro podnikání je předpokladem pro modernizaci
3
zemědělského podnikání.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem pro modernizaci
3
nezemědělského podnikání.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem pro udržení a zvyšování
3
zaměstnanosti.
4.1.2 Inovace a Opatření Strategického rámce SCLLD
moderní
1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
technologie
2 Zavádění inovací a moderních technologií může přispět ke zvýšení kvality ovzduší.
v podnikání
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k zavádění moderních technologií a
2
inovací.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Podpora inovací a moderních technologií v podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1 omezuje odliv firem a kvalifikované pracovní síly a tím může mít i pozitivní dopad na
kvalitu bydlení v místě.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Zejména při digitalizaci a při zavádění ekologicky šetrných technologií může
samospráva vytvářet nové atraktivní příležitosti pro podnikatele.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
zavádění inovací a moderních technologií.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší zavádění inovací a moderních
1
technologií v podnikání.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem k zavádění inovací a
3
moderních technologií.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Modernizace zemědělského podnikání zpravidla probíhá prostřednictvím zavádění
3
inovací a moderních technologií.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Modernizace zemědělského podnikání zpravidla probíhá prostřednictvím zavádění
3
inovací a moderních technologií.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Zavádění inovací a moderních technologií může přispět k udržení a zvýšení
2
zaměstnanosti.

4.1.3
Modernizace
zemědělského
podnikání

Opatření Strategického rámce SCLLD
1.1.1 Výsadba a revitalizace zeleně v intravilánu
2

Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být
zaměřena na tvorbu nebo péči o zeleň v intravilánu.

1.1.2 Zakládání a revitalizace krajinných prvků
2

Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být
zaměřena na zakládání, revitalizaci a péči o krajinné prvky.

1.1.3 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Specializace zemědělských subjektů nebo diverzifikace jejich činnosti může být přímo
1 zaměřena nebo mít pozitivní vedlejší efekt ve smyslu protipovodňových a protierozních
opatření.
1.1.4 Ochrana biodiverzity
2

Zejména ekologické zemědělství, zřizování biopásů a krajinných prvků zemědělci může
přispívat k udržení nebo zvýšení biodiverzity.

1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší
1 Modernizace zemědělského podnikání může přispět ke zvýšení kvality ovzduší.
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Sběr, likvidace a recyklace bioodpadu je příležitostí k diverzifikaci zemědělského
2
podnikání na venkově.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Podpora modernizace zemědělského podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1
omezuje odliv firem a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Podpora zemědělského podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu občanské
2
vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Zejména při péči o obecní pozemky a zpracování bioodpadu se nabízí možnost
2
modernizace zemědělské výroby.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
2
modernizace zemědělského podnikání.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
1 Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší modernizaci zemědělského podnikání.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Vytvoření vhodných podmínky pro podnikání je předpokladem pro modernizaci
3
zemědělského podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Modernizace zemědělského podnikání zpravidla probíhá prostřednictvím zavádění
3
inovací a moderních technologií.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Modernizace zemědělského podnikání může mít pozitivní dopad na nezemědělské
2
podnikání a naopak.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
2 Modernizace zemědělského podnikání může přispět k udržení a zvýšení zaměstnanosti.

4.1.4
Modernizace
nezemědělské
ho podnikání

Opatření Strategického rámce SCLLD
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k nezemědělskému podnikání na
2
venkově.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Podpora modernizace nezemědělského podnikání nabízí větší možnosti v podnikání,
1
omezuje odliv firem a tím může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
Podpora nezemědělského podnikání může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu
2
občanské vybavenosti.
2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
2

Samospráva se na základě svých usnesení, prostřednictvím investic, projektů,
poskytováním prostor a podpor podílí na modernizaci podnikání.

2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura
2

4.2.1 Podpora
zaměstnanosti

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury pozitivně ovlivňuje možnosti
modernizace nezemědělského podnikání.

2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snazší modernizaci nezemědělského
1
podnikání.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem pro modernizaci
3
nezemědělského podnikání.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Modernizace zemědělského podnikání zpravidla probíhá prostřednictvím zavádění
3
inovací a moderních technologií.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
Modernizace zemědělského podnikání může mít pozitivní dopad na nezemědělské
2
podnikání a naopak.
4.2.1 Podpora zaměstnanosti
Modernizace nezemědělského podnikání může přispět k udržení a zvýšení
2
zaměstnanosti.
Opatření Strategického rámce SCLLD
1.2.2 Zlepšování sběru, likvidace a recyklace odpadů
1 Sběr, likvidace a recyklace odpadů je příležitostí k zaměstnání více obyvatel venkova.
2.1.1 Rozvoj dostupného a ekologicky šetrného bydlení
Podpora zaměstnanosti v regionu pozitivně ovlivňuje možnosti podnikání a uplatnění
1
na lokálním trhu práce, což může mít i pozitivní dopad na kvalitu bydlení v místě.
2.1.2 Zvyšování kvality občanské vybavenosti
2

Podpora zaměstnanosti (např. rekvalifikace, sociální podnikání, částečné úvazky apod.)
může pozitivně ovlivnit pestrost a kvalitu občanské vybavenosti.

2.1.3 Efektivní samospráva a bezpečnost v obcích
Podpora zaměstnanosti z pozice samosprávy spočívá zejm. v nabídce vzdělávacích
2
kurzů, sociálního a profesního poradenství, nabídce sezónní či celoroční práce.
2.1.4 Péče o kulturní dědictví
Atraktivní a bohaté kulturní dědictví nabízí potenciál pro zvýšení zaměstnanosti
2
zejména v cestovním ruchu.
2.2.1 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura

Vysoká dosažená úroveň technické infrastruktury je základní podmínkou pro vytvoření
vhodných podmínek k podnikání, a tudíž i udržení stávajících a tvorby nových
pracovních míst.
2.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Kvalitní dopravní infrastruktura a kvalita hromadné dopravy umožňuje lepší
2
dostupnost při cestě do zaměstnání.
3.1.1 Rozvoj a modernizace zdravotnických služeb
2

Kvalitní a dostupná zdravotnická péče má pozitivní vliv na zdravotní stav zaměstnanců
a jejich rodinných příslušníků a dopomáhá tak k udržení a zvyšování zaměstnanosti.
3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních a návazných služeb
Kvalitní a dostupné sociální a návazné služby mají pozitivní vliv na udržení a zvyšování
1
zaměstnanosti.
3.2.1 Kvalitní předškolní a školní vzdělávání
Kvalitní školní vzdělání zaměřené na budoucí profesní rozvoj žáka podporuje jeho
2
uplatnitelnost na trhu práce.
3.2.2 Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času
Rozvinuté mimoškolní, komunitní vzdělávání a aktivní trávení volného času zaměřené
2
na budoucí profesní rozvoj podporuje uplatnitelnost na trhu práce.
4.1.1 Vhodné podmínky pro podnikání
Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání je předpokladem pro udržení a zvyšování
3
zaměstnanosti.
4.1.2 Inovace a moderní technologie v podnikání
Zavádění inovací a moderních technologií může přispět k udržení a zvýšení
2
zaměstnanosti.
4.1.3 Modernizace zemědělského podnikání
1

2 Modernizace zemědělského podnikání může přispět k udržení a zvýšení zaměstnanosti.
4.1.4 Modernizace nezemědělského podnikání
Modernizace nezemědělského podnikání může přispět k udržení a zvýšení
2
zaměstnanosti.

4

Implementační část

4.1 4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Místní akční skupina Hlučínsko z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění. Jedná se o samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se sdružili za účelem
naplňování zájmu o rozvoj a péči o region a kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické
zájmy.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS, dostupných na webu organizace
(http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/). Zde jsou také uveřejněny způsoby
jednání jednotlivých povinných orgánů MAS upravené příslušnými jednacími řády.
Přehled organizační struktury MAS Hlučínsko:
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku, je tvořen všemi jeho členy.
Programový výbor – kolektivní výkonný orgán s rozhodovací funkcí, volí předsedu.
Kontrolní a revizní komise – kolektivní kontrolní orgán spolku.
Hodnotící a výběrová komise – kolektivní orgán spolku s výběrovou funkcí.
Obrázek 1: Organizační schéma povinných orgánů MAS Hlučínsko
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Vedoucí zaměstnanec
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Zaměstnanci
kanceláře MAS

Kancelář MAS je základním administrativním a manažerským nástrojem pro realizaci SCLLD a zajištění chodu
organizace. Zabezpečuje komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru projektů, registraci projektů,

administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti apod.) a shromažďuje a uchovává výsledky jejich hodnocení a
schvalování. Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Dále jsou zaměstnanci
kanceláře manažeři/administrativní pracovníci, účetní, mzdová účetní, IT.
Kontakty na statutárního zástupce MAS a na pracovníky jsou zveřejněny na webu MAS
(http://mashlucinsko.cz/mas-hlucinsko/kontakty/).

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců. Animační aktivity zahrnují:
• zajištění propagace a prezentace SCLLD v území;
• informovanost místních aktérů o činnosti MAS Hlučínsko včetně vyhlašování výzev, o způsobu
hodnocení a výběru projektů;
• aktivizace a koordinace místních aktérů;
• podpora rozvíjení projektových záměrů;
• komunikace a spolupráce s obcemi, podniky a živnostníky a organizacemi na území MAS
(Sdružení obcí Hlučínska) a organizacemi, jež mají širší území působnosti, jež zasahuje také na
území MAS Hlučínsko (Euroregion Silesia, Turistická oblast Opavské Slezsko, Celostátní síť pro
venkov apod.);
• komunikace a spolupráce s institucemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a NUTS II
Moravskoslezsko a dalšími institucemi zřizovanými státem;
• komunikace a spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi;
Komunikační aktivity jsou rozděleny do úrovně interní a externí komunikace.
Náplň interní komunikace:
• zajišťuje shodu všech členů a zaměstnanců se strategií a s hodnotami MAS;
• zajišťuje finanční prostředky pro realizaci strategie;
• získává a udržuje odborníky;
• je nástrojem propracování efektivních a hospodárných postupů;
• zamezuje případnému střetu zájmu;
• umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce uvnitř území.
Nástroje interní komunikace tvoří porady, konference a kulaté stoly (účastníci: členové MAS, členové
řídících orgánů, komisí, zaměstnanci a aktéři dané problematiky), mailová a telefonní komunikace,
individuální setkávání, rozhovory a společné akce.
Náplň externí komunikace:
• zajišťuje informovanost;
• zajišťuje zapojení komunity do dění v MAS Hlučínsko;
• zajišťuje transparentnost všech aktivit spolku;
• poskytuje zpětnou vazbu na činnost spolku;
• zajišťuje propagaci a prezentaci spolku a celého území, na kterém MAS působí;
• umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce vně území.
Nástrojem externí komunikace jsou webové stránky (http://mashlucinsko.cz/), sociální sítě
(https://www.facebook.com/MASHlucinsko), konference a semináře, tiskové zprávy v médiích a
obecních zpravodajích, místní webové televizní vysílání (http://www.hlucinsko.tv/), školení
k jednotlivým výzvám, individuální konzultace.

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie
Cílem evaluace je systematické posouzení realizace SCLLD MAS Hlučínsko. Zahrnuje sběr, analýzu,
interpretaci, syntézu, sdělování informací o činnosti MAS a o účelnosti, úspornosti a účinnosti za
sledované období. Evaluační činnost provádí MAS Hlučínsko dle požadavků stanovených MPIN a dle
svých interních potřeb.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány v
monitorovacím systému.
Tabulka 6: Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Výchozí hodnota
(2019)

Cílová hodnota
(31. 12. 2027)

koeficient

0,43

min. 0,45

t/osoba/rok

0,184

0,160

počet

+198

kladný1

Čištění odpadních
vod

počet nových
řešení na úrovni
obce
a místní části

0

min. 3

Přírůstek obyvatel

počet

+128

kladný1

index

114,74

max. 1202

%

2,05

max. 3,53

počet

7717

min. 77004

Indikátor

1. Stabilní a
zdravé prostředí
pro život

Koeficient
ekologické stability
krajiny
Celková produkce
směsného
komunálního
odpadu
Saldo migrace

2 Rozvinutá
vybavenost a
infrastruktura

3. Zdravá,
vzdělaná a
aktivní
společnost
4. Rozvinutá
regionální
ekonomika

1

Měrná jednotka

Strategický cíl

Index stáří
Podíl
nezaměstnaných
osob
Počet aktivních
ekonomických
subjektů

pozn. k nastavení indikátoru: vzhledem k charakteru indikátoru je jakožto pozitivní vývoj vnímána jakákoliv kladná
hodnota, zejména je důležitý pozitivní dlouhodobý trend.
2 pozn. k nastavení indikátoru: index stáří za území MAS Hlučínsko vzrostl z hodnoty 102,2 v roce 2012 na hodnotu 120
v roce 2020. Lze proto očekávat pokračování tohoto trendu. Opatření by mohla dopomoci ke zpomalení trendu a k udržení
hodnoty indexu pod hladinou 120 v roce 2027.
3 pozn. k nastavení indikátoru: hodnota je stanovena s ohledem na vývoj v období pandemie koronaviru a v následujících
letech – protiepidemiologická opatření zasáhla podnikatelský sektor, a lze proto očekávat značné zvýšení nezaměstnanosti
po dobu několika let.
4 pozn. k nastavení indikátoru: hodnota je stanovena s ohledem na vývoj v období pandemie koronaviru a v následujících
letech – protiepidemiologická opatření zasáhla podnikatelský sektor, a lze proto očekávat v prvních letech značné snížení
počtu aktivních ekonomických subjektů, následující nárůst patrně nedosáhne hodnot z roku 2019.

5

Přílohy povinné

5.1 Čestné prohlášení

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

Ve Velkých Hošticích dne 30. 7. 2021
……………………………………………………….
Statutární zástupce MAS Hlučínsko
Ing. Josef Teuer

