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ÚVOD 

 

1.1 Metodologie  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen strategie, SCLLD) MAS Uničovsko vznikla 

komunitním způsobem, spoluprací všech aktérů z území na principu partnerství s ohledem na možnosti 

aplikování metody LEADER. Je složena z několika částí – Analytické části, Strategické části, 

Implementační části a Příloh.  

V Analytické části bylo použito tvrdých statistických dat, díky nimž byl vytvořen podrobný popis a 

specifikace území. Hlavním zdrojem informací pro analýzu byla data Českého statického úřadu, externě 

zpracovaná data, evidence obecních úřadů a veřejně dostupné databáze. Analytická část byla doplněna 

o velice detailní informace získané z dotazníkového šetření MAS Uničovsko, které mapovalo potřeby a 

problémy obyvatelstva daného území. Významná část informací byla získána aktivní spoluprací 

zástupců obcí, škol, neziskových organizací a podnikatelů přímo v území regionu. Získaná data byla dále 

aktualizována a upřesňována místním šetřením zaměstnanců kanceláře MAS, čímž je zajištěna jejich 

maximální přesnost. 

 

1.2 Základní informace o strategii 

Tabulka 1: Základní informace o strategii 

Název strategie 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Uničovsko 2014 – 2020  

Certifikační autorita Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

Řešené území 

Obsluhované území: MAS Uničovsko, o.p.s. 

Počet obyvatel správního obvodu: 22 519 

Počet obcí ve správním obvodu: 9 

Rozloha správního obvodu: 20 134 ha 

Názvy obcí správního 

obvodu 

Města: Uničov 

Obce: Dlouhá Loučka, Lipinka, Nová Hradečná, Medlov, Paseka, 

Šumvald, Troubelice, Újezd, Uničov. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

12 
 

Nositel strategie MAS Uničovsko, o.p.s. 

Zpracovatel strategie 
MAS Uničovsko, o.p.s. 

Medlov č.p. 300, 783 91 Uničov 

Období realizace strategie  2014 – 2023 

Schvalovatel strategie Valná hromada MAS  

Forma a datum projednání 

/ schválení  
Projednání  na Valné hromadě dne …………………………. 

Číslo a datum aktualizace Aktualizace dosud neproběhla. 

Odpovědnost za 

implementaci 
Valná hromada MAS 

Kontext vzniku strategie 

Strategie byla zpracována v rámci územní působnosti MAS Uničovsko. 

Navazuje na realizaci strategie v letech 2006 – 2014. Cílem je posílit 

finanční, informační i personální kapacity území MAS Uničovsko, pro 

stálý, rovnoměrný a udržitelný rozvoj území.  

Strategii realizuje MAS Uničovsko na základě nařízení a strategických 

dokumentů Evropské unie, České republiky, Olomouckého kraje a měst 

a obcí v působnosti MAS.  

Strategie byla zpracována realizačním týmem projektu komunitním 

způsobem. Dotazníkové šetření, pracovní skupiny starostů obcí a 

oborových skupin a komunitní projednávání probíhalo od roku 2012.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.3 Základní principy při zpracování strategie 

Při zpracování strategie MAS Uničovsko se vycházelo z následujících základních principů: 
 

1. Strategie je připravována transparentně a se znalostí místní situace.  

2. Zcela základní je uplatnění principu „zdola nahoru“, do přípravy i realizace strategie je 

aktivně zapojen široký okruh místních aktérů, zainteresovaných stran, reprezentantů 

různých zájmových skupin a sektorů, což posiluje opodstatněnost předkládaných návrhů. 

Pro nové programové období 2014 – 2020 se předpokládá prohloubení místního 
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partnerství, které jednak napomáhá vytvořit závazek pro naplňování strategie ze strany 

místních aktérů a může napomoci i při řešení dalších rozvojových snach v území. Cílem je 

zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit místo pro nové náměty a motor pro rozvoj 

území. Hledají se místní zdroje pro naplňování strategie rozvoje.  

3. Důraz je kladen na rozšíření partnerství, včetně hledání možností partnerství mezi 

venkovským prostorem a městem Uničovem, které jsou přirozeným centrem, kam řada lidí 

z menších obcí dojíždí za prací nebo za službami.  

4. Při tvorbě strategie se prolíná zpracování komunitní i expertní, neboť je potřeba lidem 

přímo vysvětlovat možnosti obcí, kapacitu území, lidí, financí atd. Bez diskuse s vysvětlením 

ze strany odborníků a bez osvěty veřejnosti může docházet k nereálným návrhům.  

5. Požadovány jsou integrované a vícesektorové akce, inovační přístup – nalézání nových 

řešení problémů venkovských regionů, mezinárodní a národní spolupráce a vytváření sítí 

včetně výměny zkušeností.  

6. Strategické materiály musí být připraveny v podobě a kvalitě, která umožní nejvyššímu 

rozhodovacímu orgánu MAS, jenž schvaluje finální verzi znění strategie, informované a 

odpovědné rozhodnutí.  

7. Strategie je zaměřená (zacílená) na řešení konkrétních významných problémů, 

rozvojového potenciálu, inovací se zohledněním integrovaného dlouhodobého rozvoje 

území působnosti MAS v širokém spektru potřeb společnosti i prostředí.  

8. Strategii MAS nelze připravovat izolovaně: jsou zohledněny relevantní strategie existující v 

územní působnosti MAS – územně-plánovací dokumentace obcí, strategické a další 

koncepční dokumenty obcí (např. Programy obnovy venkova, koncepce odpadového 

hospodářství, komunitní plány sociálních služeb atd.), strategické dokumenty 

dobrovolných svazků obcí, plány péče o zvláště chráněná území (zejména velkoplošná), 

strategické dokumenty rozvoje firem, neziskových organizací apod. Ohled je brán také na 

strategické dokumenty vyšších územně-správních celků, včetně ohledu na strategický 

rámec EU v části Programových rámců. Nelze opomenout ani krajské dokumenty (oblast 

odpadů, sociální oblast, školství atd.) 
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1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU 

 

1.4 Územní působnost – základní údaje o území 

Území MAS Uničovsko se nachází v tzv. regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, přesněji 

v severovýchodní části Olomouckého kraje, v okrese Olomouc a správním území obce s rozšířenou 

působností Uničov. Jedná se o periferní region kraje při hranici s krajem Moravskoslezským, ze západní 

strany vymezený Nízkým Jeseníkem. 

Územní působnost se pro programovací období 2014 – 2020 zvětšila vzhledem k rozšíření členské 

základny místní akční skupiny o dvě obce. V roce 2011 se k obecně prospěšné společnosti připojila obec 

Lipinka a v roce 2012 město Uničov. 

 

Obrázek 1: Administrativní členěné MAS Uničovsko, o.p.s. 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

 

Tabulka 2: Základní údaje o území 

Obec Počet obyvatel Rozloha [ha] 
Hustota osídlení 

(obyv./km2) 

Dlouhá Loučka 1 967 2 661 74 
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Paseka 1 260 2 284 55 

Šumvald 1 714 2 099 82 

Troubelice 1 893 1 885 100 

Újezd 1 424 1 859 77 

Uničov 11 638 4 826 241 

Lipinka 213 249 86 

Medlov 1 580 3 131 50 

Nová Hradečná 830 1 140 73 

MAS Uničovsko 22 519 20 134 112 

Zdroj: ČSÚ; Sada dat pro MAS Uničovsko 

 

Dle údajů uvedených v tabulce 3 je zřejmé, že současná rozloha území MAS je 20 134 ha, tzn. 

201,34 km2 a celkový počet 22 519 žijících obyvatel. Z výše uvedeného plyne celková hustota osídlení 

112 obyvatel na km2, což je vzhledem ke krajskému (121 obyv./km2) i celorepublikovému (133 

obyv./km2) průměru nižší hustota osídlení území. Nejvyšší hustotu osídlení má v území MAS město 

Uničov (241 obyv./km2) a nejnižší obec Medlov (50 obyv./km2). Ve srovnání s okolními MAS má větší 

hustotu zalidnění pouze MAS Šternbersko (120 obyv./km2) a na opačném konci stojí s nejmenší 

hustotou osídlení MAS Nízký Jeseník (35 obyv./km2). Nastalou situaci dokresluje obrázek dále. 

 

Obrázek 2: Hustota zalidnění MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o.; data z prosince 2012 

 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

16 
 

1.5 MAS jako subjekt 

Místní akční skupina (MAS Uničovsko, o.p.s.) je právnická osoba, založená na základě zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsaná do rejstříku obecně prospěšných 

společností. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Tabulka 3: Základní informace o MAS 

Název MAS MAS Uničovsko o.p.s. 

Právní forma o.p.s. (Obecně prospěšná společnost) 

Datum registrace 15. 12. 2006 

Zapsána 

V rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v 

Ostravě, oddíl O, vložka č. 239 

IČO 277 84 401 

Sídlo Medlov 300, 783 91 

Kancelář  Medlov 300, 783 91 

Statutární zástupce 

Ing. Iveta Kopcová 

(manažerka MAS) 

Předseda MAS Ing. Tomáš Müller 

Telefon 585 031 030 

Fax 585 031 030 

Mobilní telefon 724 717 686 

Webové stránky www.unicovsko.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost poskytuje hlavní činnosti formou obecně prospěšných služeb za účelem rozvoje regionu, a 

to především organizací a podporou kulturních, sportovních a společenských akcí. Dále aktualizuje 

rozvojové strategie společnosti. 

V rámci přijaté strategie rozvoje bude podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí:  

 Péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti. 

 Spoluúčast na projektech evropské spolupráce. 
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 Péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí. 

 Podpora malého a středního podnikání. 

 Péče o rozvoj cestovního ruchu. 

 Práce s dětmi, mládeží a seniory. 

 Poradenská činnost. 

 Propagace území. 

 Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma. 

 
Bude se zabývat vyhledáváním možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti 

působení společnosti Uničovsko. 

 
Tyto služby budou uskutečňovány naplňováním principu partnerství metodou komunitně vedeného 

místního rozvoje spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, 

podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní 

úrovni. Podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a 

kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu. 

Společnost má následující orgány – Valnou hromadu (složena ze zakladatelů), Správní radu, Dozorčí 

radu, Ředitele a MAS (s vlastními orgány). 

V roce 2015 byla zřízena organizační složka MAS Uničovsko jako podpůrná struktura pro dotace 

fungující metodou LEADER, která má své orgány – Valnou hromadu MAS (nejvyšší orgán MAS složený 

ze všech partnerů), Programový výbor (rozhodovací orgán), Výběrovou komisi (orgán pro hodnocení a 

výběr vhodných projektů k finanční podpoře), a Monitorovací výbor (kontrola činnosti MAS v souladu 

se zákony či metodikami). 
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Obrázek 3: Schéma orgánů MAS 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. má uzavřenou partnerskou smlouvu s 31 partnerskými subjekty. Statutární 

zástupci partnerských organizací tvoří nejvyšší orgán místního partnerství valnou hromadu MAS. 

 

Tabulka 4: Partneři MAS 

  Právnická osoba/Fyzická osoba Sektor Zájmová skupina Zástupce v MAS 

1 Město Uničov Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Dalibor Horák 

2 Obec Paseka Veřejný Rozvoj venkova Jiří Blažek 

3 Obec Medlov Veřejný Rozvoj venkova Ing. Jan Zahradníček 

4 Obec Šumvald Veřejný Rozvoj venkova Ing. Josef Šenk 

5 Obec Troubelice Veřejný Rozvoj venkova Ing. Ondřej Plačko 

6 Obec Nová Hradečná Veřejný Rozvoj venkova Ing. Tomáš Müller 

7 Obec Dlouhá Loučka Veřejný Rozvoj venkova Ladislav koláček 

8 Obec Újezd Veřejný Rozvoj venkova Petr Přichystal 

9 Obec Lipinka Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Lenka Králová 

10 Základní a mateřská škola Medlov Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Ondřej Schulz 

11 

Tělovýchovná jednota Sokol 

Dlouhá Loučka 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Vladimír Konupka 
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12 

Sdružení hasičů čech, Moravy a 

Slezska, sbor dobrovolných 

hasičů Medlov 

Soukromý - 

neziskový 

Neziskovky 

Vlastimila Švubová 

13 SDH Troubelice 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Petr Bartuněk 

 

14 

 

SDH Nová Hradečná 

 

Soukromý - 

neziskový  

Neziskovky 

 

Jaroslav kunert 

15 

TJ Sokol Nová Hradečná 

 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Ing. Jaroslav Ševčík 

16 

Orel jednota Troubelice 

 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Josef Obšil 

17 Základní škola Troubelice Veřejný Rozvoj venkova Miroslav Ševčík 

18 ZOD Agro Dlouhá Loučka, a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Štěpán Červený 

19 Mespol Medlov a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Jan Škop 

20 TAGROS a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Bohuslav Nevěřil 

21 ZOD vlastníků Újezd u Uničova 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Svatopluk Martíněk  

22 Paseka, zemědělská a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Jana Krasulová 

23 Milan Mazák 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Milan Mazák 

24 Josef Krpec 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Josef Krpec 

25 Jakub Hruška 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Jakub Hruška 

26 Karla Kupková 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Karla Kupková 

27 Miroslav Brachtl 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Miroslav Brachtl 
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28 Josef Dušek 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Josef Dušek 

29 Martin Dušek 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Martin Dušek 

 

30 

 

Pavel Stuška 

Soukromý - 

neziskový veřejnost 

P.Pavel Stuška 

 

31 Alena Charouzová 

Soukromý - 

neziskový veřejnost 

Bc. Alena Charouzová 

 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Partneři MAS Uničovsko jsou rozděleni do zájmových skupin. Tyto skupiny odpovídají dělení členské 

základny a vznikly během dvouleté práce na přípravě nové integrované strategie. MAS má od roku 

2011 oborové pracovní skupiny – starostové a vedení obcí, zástupci základních a mateřských škol, 

církve, podnikatelé a volnočasové organizace. Těchto několik skupin bylo základem pro dělení 

zájmových skupin. Dle realizace Strategického plánu Leader v letech 2007 – 2014 se také vyprofilovaly 

skupiny žadatelů, které byly dále potvrzeny analýzou regionu a dotazníkovým šetřením. Jsou to 

zemědělci, další příspěvkové organizace, sociální a zdravotní služby, hasiči a NNO sportovně zaměřené. 

V neposlední řadě se do MAS hlásí samostatní aktivní občané – fyzické osoby. 

 

Tabulka 5: Rozdělení hlasovacích práv dle sektorů 

Sektor 
Absolutní 

vyjádření 

Relativní 

vyjádření 

Množství 

hlasovacích 

práv 

Množství 

hlasovacích práv - 

relativní vyjádření 

Veřejný 11 35,48% 11 35,48% 

Soukromý - neziskový 8 25,81% 8 25,81% 

Soukromý - podnikatelský 12 38,71% 12 38,71% 

Celkem 31 
 

31 
 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Tabulka 6: Rozdělení hlasovacích práv dle zájmových skupin 

Zájmové skupiny 
Absolutní 

vyjádření 

Relativní 

vyjádření 

Množství 

hlasovacích 

práv 

Množství 

hlasovacích práv - 

relativní vyjádření 
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Rozvoj venkova 11 35,48% 11 35,48% 

Zemědělci 8 25,81% 8 25,81% 

Podnikatelé 4 12,90% 4 12,90% 

Neziskovky 6 19,35% 6 19,35% 

veřejnost 2 6,45% 2 6,45% 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Zájmové skupiny jsou založeny na poznání, že sice každý subjekt má svou specifickou strukturu zájmů, 

ale některé jeho zájmy jsou společné s větší či menší skupinou jiných stejně orientovaných. Tyto 

skupiny jsou zaměřeny na prosazení konkrétních opatření a ochranu svých zájmů. 

U všech partnerských neziskových organizací vyplnil statutární zástupce hlavní předmět činnosti do 

dotazníku zaslaného MAS a partnerský subjekt tak byl zařazen do zájmové skupiny.  

 

1.6 Historie MAS Uničovsko 

Vznik MAS Uničovsko, o.p.s. je datován ke dni 15. 12. 2006, tehdy došlo k seskupení území sedmi obcí 

(Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Újezd, Šumvald, Dlouhá Loučka, Paseka), které společně od roku 

2005 již vzájemně spolupracovaly v rámci Svazku obcí mikroregionu Uničovsko. U zrodu MAS 

Uničovsko, o.p.s. bylo v roce 2006 přítomno 18 členů z řad veřejné, soukromé i neziskové sféry.  

S narůstající aktivitou MAS docházelo postupně i k dalšímu rozšiřování členské základny, k 31. 12. 2015 

bylo členů celkem 37. Původní sídlo MAS bylo v Troubelicích, posléze v roce 2008 došlo k přesunu sídla 

do obce Medlov. Mezi lety 2004 – 2006 během prvního programového období EU, došlo dále 

k rozšíření území MAS o obec Lipinka (2011) a město Uničov (2012).  

Důvodem vzniku MAS byl především společný zájem obecného rozvoje tohoto území, při němž dochází 

k  efektivnější spolupráci starostů, předávání důležitých informací a zkušeností, realizace Programu 

obnovy venkova (POV) i dílčích oblastí (např. cestovní ruch, infrastruktura a dopravní obslužnost, 

školství) a pochopitelně realizaci k společné strategie rozvoje. 

Za jeden z hlavních účelů vzniku MAS Uničovsko, o.p.s. lze považovat zvyšování absorpční kapacity 

území pomocí získávání externích finančních prostředků, které se následně velmi výrazně podílejí na 

zkvalitnění úrovně života místních obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti a usnadnění udržitelného 

rozvoje tohoto regionu.  
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V programovém období EU mezi lety 2007 až 2013 byl rozvoj území MAS Uničovsko, zaštítěn 

Strategickým plánem Leader Uničovsko 2007 – 2013, který se zaměřoval na problematiku 

hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje pomocí využití přírodních, 

kulturních a lidských zdrojů, jako přirozeného potenciálu tohoto území. 

 

Některé údaje z historie MAS v jednotlivých letech: 

Rok 2006  

 Registrována žádost o poskytnutí finanční pomoci v rámci OP Zemědělství. 

 Vznik obecně prospěšné společnosti MAS Uničovsko. 

 Podepsána dohoda se SZIF o poskytnutí dotace v rámci OP Zemědělství. 

 

Rok 2007  

 Začala samostatná tvorba Strategického plánu Leader (SPL). 

 Pracovní setkání k přípravě Strategického plánu Leader. 

 V rodině MAS je celkem 7 obcí. 

 

Rok 2008  

 MAS byla vybrána do programu LEADER 2007-2013 mezi prvními 48 MAS. 

 Vyhlášena první výzva Leader. 

 Pořádány informační semináře pro veřejnost. 

 MAS vstoupila do Národní sítě MAS ČR. 

 

Rok 2009  

 Vyhlášeny výzvy Leader. 

 Proběhlo několik pracovních tematických diskuzí k aktualizaci Strategického plánu Leader. 
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Rok 2010  

 Vyhlášeny výzvy Leader. 

 Aktualizace Strategického plánu Leader. 

 Přistoupení obce Lipinka a města Uničova do MAS. 

 Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné expozici. 

 

Rok 2011  

 Vyhlášeny výzvy Leader. 

 Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné expozici. 

 

Rok 2012  

 Vyhlášeny výzvy Leader. 

 Vyhlášeno dotazníkové šetření pro sběr materiálu na nové období 2014+. 

 

Rok 2013  

 Vyhlášena poslední 10 výzva Leader. 

 Setkání starostů MAS nad přípravou SCLLD. 

 Komunitní setkávání a pracovní skupiny pro přípravu SCLLD. 

 

Rok 2014  

 Vymezení území MAS pro nové období – 9 obcí. 

 Zpracována analytická a strategická část SCLLD na období 2014-2020. 

 Zaměstnanci o.p.s. se zapojili do projektu Svazu měst a obcí ČR Meziobecní spolupráce. 

 MAS uzavřela smlouvu se Sdružením místních samospráv na projekt „MAS jako nástroj 

spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 
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Rok 2015  

 Čerpání dotace na provoz z OP TP ve výši 750 000,- Kč. 

 Realizace projektu spolupráce s dalšími MAS Olomouckého kraje o evaluaci a monitoringu 

strategií. 

 Aktualizována analytická a strategická část SCLLD na období 2014-2020. 

 Zpracována implementační část SCLLD na období 2014-2020. 

 Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné expozici. 

 

Programové období 2007-2013  

 Vyhlášeno celkem 10 výzev. 

 Přijato celkem 94 žádostí o dotaci. 

 Výběrovou komisí a programovým výborem bylo zaregistrováno k podpoře 94 projektů. 

 Realizováno bylo nakonec 71 projektů s celkovými náklady 26 575 142 Kč.  

 Ostatní projekty nebyly vybrány z důvodu dosažení celkové alokace.  

 

1.7 Zkušenosti s rozvojem území 

V průběhu let 2007 až 2013, při naplňování Strategického plánu LEADER Uničovsko, došlo v území 

k zajištění naplňování principů partnerství mezi státní správou, místní samosprávou, podnikatelskými 

subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany. Díky dotačním prostředkům bylo možné 

realizovat řadu projektů, které přispěly k rozvoji podniků, zvýšily atraktivitu obcí, jejich vybavenost a 

služby či se podílely na obnově jejich kulturního dědictví. 

K projektům, které přispěly ke zlepšení kvality života v obcích, patří např. obnova místních komunikací 

a chodníků, modernizace mateřských škol, obecních úřadů či kulturních zařízení, nákup techniky pro 

údržbu zeleně nebo úprava veřejných prostranství. Díky dotačním prostředkům bylo možné se rovněž 

postarat o zachování kulturního dědictví obnovou kostelů a kaplí. 

V uplynulém období došlo rovněž díky dotačním prostředkům k podpoře zapojených podnikatelských 

subjektů v oblasti zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a to realizací projektů zaměřených na nákup 
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nových technologií např. pro chlazení mléka, třídící linky na ovoce, briketovacího lisu nebo zařízení na 

spalování biomasy či realizace nových výrobních částí (nákup nové pekařské pece, prostor pro telata či 

hal na skladování obilí). 

Jelikož je nutné, aby rozvoj regionu podporovali a podíleli se na něm také zdejší obyvatelé, bylo v tomto 

ohledu uspořádáno několik akcí např. jarmarky, na nichž jsou rovněž prezentovány certifikované 

regionální produkty či dožínky) a realizováno několik projektů (dětská hřiště a odpočinkové plochy), 

které svým způsobem zatraktivní venkov a umožní stmelení obyvatel. 

Místní základní školy spolupracují při sportovních akcích např. turnaj vybíjené žáku ZŠ 1. – 5. ročník, 

florbalový turnaj starších žáků ZŠ aj. 

MAS se rovněž snaží ulehčit život dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelů mikroregionu Uničovsko ve 

věku nad 50 let se zdravotním znevýhodněním. Vyhlásila proto projekt RESTART 50+, jehož úkolem je 

rozvíjet u účastníků psychosociální dovednosti, sebepoznání a motivovat je tak k hledání pracovních 

příležitostí. Účastníci projdou rekvalifikačními kurzy zaměřenými např. na údržbu budov, drobné 

opravy inventáře, sečení zelených ploch, údržbu parků, stromů odklízení sněhu, údržbu komunikací a 

chodníků. Následně po dobu 10 měsíců nastoupí na dotovaná pracovní místa u místních podniků či 

obcí. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

MAS je rovněž spolky ohlašovatelem výzev zaměřených na udělování značky „HANÁ regionální 

produkt ®“. Výrobci, kterým je udělena tato značka jsou zvýhodněni při propagaci svých produktů, díky 

níž sbírají nové kontakty a navazují novou spolupráci. Rovněž dochází ke zviditelnění regionu Haná. 

Mezi tyto produkty patří např. Kupkův masový dort, Tvarůžkový moučník z Loštic, Hanácké kroje, 

Keramika z Litovle, zdobené svíce a přání, dřevěné hračky, přírodní ovocné mošty z Mezic aj. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Socio-ekonomická analýza 

 

2.1.1 Obyvatelé území MAS  

Vývoj počtu obyvatel 

Území MAS je charakteristické většinovým podílem větších obcí (tj. obcí od 1 000 do 2 000 obyvatel). 

Výjimku v území MAS tvoří obec Nová Hradečná (do 1 000 obyvatel), obec Lipinka (do 500 obyvatel) a 

město Uničov, které má naopak více než 2 000 obyvatel. 

Z historického hlediska, posledních 40 let, došlo v regionu k náhlému růstu počtu obyvatel, zvláště 

v průběhu 70. a 80. let minulého století. Tento růst byl dán průmyslovým i zemědělským rozvoje města 

Uničova i větších okolních obcí a následně i populačními vlivy v nárůstu přirozeného přírůstku obyvatel. 

Vedlejším negativním jevem bylo snižování počtu obyvatel v menších obcích. Zmíněný rychlý nárůst 

počtu obyvatel byl v průběhu následujících 30 let vystřídán trvalým poklesem, který pokračuje dodnes 

a je blíže popsán dále. Vývoj počtu obyvatel dokumentuje tabulka a graf dále v textu. 

 

Tabulka 7: Vývoj počtu obyvatel v regionu MAS Uničovsko v posledních 40 letech (vždy k 31.12.) 

Obec 1972 1982 1992 2002 2012 

Dlouhá Loučka 2 095 1 984 1 866 1 846 1 967 

Paseka 1 089 1 121 1 207 1 145 1 260 

Šumvald 1 643 1 671 1 694 1 767 1 714 

Troubelice 1 500 1 600 1 746 1 814 1 893 

Újezd 1 411 1 341 1 278 1 329 1 424 

Uničov 10 276 13 049 12 832 12 340 11 638 

Lipinka 314 261 210 218 213 

Medlov 1 021 1 588 1 428 1 568 1 580 

Nová Hradečná 797 802 777 753 830 

MAS Uničovsko  20 146 23 417 23 038 22 780 22 519 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v regionu MAS Uničovsko v posledních 40 letech (vždy k 31.12.) 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Území vykazuje v porovnání let 2003 až 2014 oscilaci v počtu obyvatel, kdy během posledních let 

přetrvává trvalý pokles. Mezi léty 2003 až 2006 sledujeme nejprve stálý pokles, který je během 

následujících dvou let vystřídán růstem. Po roce 2008 se však vrací klesající trend v počtu obyvatel, 

který převládá doposud.  

 

Tabulka 8: Vývoj počtu obyvatel v regionu MAS Uničovsko v letech 2003 – 2014 (vždy k 31.12.) 

Obec 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dlouhá Loučka 1 856 1 839 1 803 1 817 1 858 1 884 

Paseka 1 162 1 169 1 187 1 192 1 230 1 236 

Šumvald 1 770 1 775 1 755 1 745 1 720 1 727 

Troubelice 1 802 1 826 1 828 1 861 1 884 1 899 

Újezd 1 341 1 357 1 379 1 380 1 395 1 407 

Uničov 12 385 12 341 12 283 12 140 12 095 12 098 

Lipinka 222 222 221 215 216 212 

Medlov 1 560 1 553 1 558 1 548 1 580 1 601 

Nová Hradečná 734 733 745 760 788 774 

MAS Uničovsko 22 832 22 815 22 759 22 658 22 766 22 838 

 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhá Loučka 1 907 1 911 1 939 1 967 1 951 1 938 

Paseka 1 255 1 270 1 280 1 260 1 261 1 257 

Šumvald 1 732 1 713 1 718 1 714 1 713 1 693 

Troubelice 1 912 1 913 1 903 1 893 1 886 1 898 

Újezd 1 383 1 387 1 388 1 424 1 381 1 377 
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Uničov 12 001 11 937 11 810 11 638 11 628 11 581 

Lipinka 208 206 210 213 213 207 

Medlov 1 580 1 578 1 591 1 580 1 563 1 559 

Nová Hradečná 781 801 816 830 817 810 

MAS Uničovsko 22 759 22 716 22 655 22 519 22 413 22 320 

Zdroj: ČSÚ 

 

Jedná se o náhlý a trvalý úbytek počtu obyvatel, jenž byl s určitostí způsoben globální ekonomickou 

recesí, ztrátou zaměstnání, minimálním uplatněním absolventů na trhu práce a stěhováním za prací 

mimo území. Tento trend je nejlépe patrný z grafu níže. 

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v regionu MAS Uničovsko v letech 2003 – 2012 (vždy k 31.12.) 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Pro dokreslení situace demografického vývoje území uvádíme ještě index migračního salda (migrační 

účinnost/index atraktivity/index efektivity) v pětiletém průměru, který dokumentuje atraktivitu území 

pro život, reaguje na měnící se ekonomické podmínky a je tedy výstižnou charakteristikou těchto 

podmínek. Z uvedeného obrázku je patrné, že v území skutečně dochází k úbytku obyvatel, stejně jako 

v rámci celého území Olomouckého kraje. Při bližším rozboru je zřejmé, že v rámci regionu dochází i 

k místnímu zvýšení počtu obyvatel, a to v případě obcí Dlouhá Loučka, Nová Hradečná a Újezd. V rámci 

okolních MAS je rozrůstajícím se územím MAS Region Haná s kladným migračním saldem. 
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Obrázek 4: Index migračního salda MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o.; data z let 2008 - 2012 

 

Vývoj věkové struktury obyvatel 

Pokud se podíváme na věkové zastoupení v průběhu posledních 20 let, dochází v zájmovém území ke 

stárnutí obyvatelstva. Zastoupení obyvatel ve věku 0 – 14 let se v tomto období snížil z 22,6 % po 

výsledku SLDB v roce 1991 na 17,5 % po SLDB v roce 2011. Naopak došlo v tomto období k nárůstu v 

zastoupení věkové skupiny 65+ let. Z původního zastoupení 10,1 % po SLDB 1991 představovala po 

SLDB v roce 2011 tato skupina 15,6 % populace zájmového území.  

V případě porovnání jednotlivých obcí zájmového území dojdeme ke stejnému závěru. Např. v obci 

Šumvald došlo ke snížení počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let o celých 8 % z původních 22,7 % v roce 1991 

na 14,7 % v roce 2011. Tento úbytek se rovnoměrně rozdělil mezi populacemi ve věkovém zastoupení 

15 – 64 let (z 65,1 % na 69,9 %) a nad 65+ let (z 12,2 % na 15,4 %). Podobný průběh vývoje během 

posledních 20 let mají i obce Medlov a Nová Hradečná. Město Uničov potvrzuje nejvíce z celého 

regionu danou situaci. Zde došlo dokonce ke snížení zastoupení věkové skupiny 0 – 14 let o celých 9,7 

% mezi léty 1991 a 2011 (z 23,2 % na 13,5 %) a nárůstu věkové skupiny 65+ let o 8,3 % (z 8,5 % na 16,8 

%). Vývoj věkové struktury zachycuje tabulka 6. 
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Tabulka 9: Věkové struktura MAS Uničovsko dle SLDB v letech 1991, 2001 a 2011 

MAS Uničovsko 

celkem 

1991 2001 2011 

Celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
22 888    11 273    11 615    22 881    11 189    11 692    22 096    10 836    11 260    

z toho 

ve 

věku 

0 - 14 5 165    2 596    2 569    3 936    1 987    1 949    3 214    1 658    1 556    

15 - 64 15 418    7 778    7 640    16 087    8 101    7 986    15 361    7 734    7 627    

65 + 2 305    899    1 406    2 858    1 101    1 757    3 445    1 401    2 044    

Dlouhá Loučka 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 862 913 949 1 876 918 958 1 868 924 944 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 370 173 197 316 161 155 290 154 136 

15 - 64 1 222 634 588 1 298 663 635 1 311 657 654 

65 + 270 106 164 262 94 168 261 109 152 

Paseka 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 145 559 586 1 152 565 587 1 243 619 624 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 280 135 145 207 101 106 214 118 96 

15 - 64 759 384 375 826 421 405 877 441 436 

65 + 106 40 66 119 43 76 149 59 90 

Šumvald 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 686 843 843 1 755 858 897 1 664 822 842 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 383 184 199 322 165 157 245 128 117 

15 - 64 1 097 578 519 1 223 605 618 1 159 584 575 

65 + 206 81 125 210 88 122 257 108 149 

Troubelice 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 716 844 872 1 799 883 916 1 840 901 939 

0 - 14 380 191 189 327 163 164 284 139 145 
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z 

toho 

ve 

věku 

15 - 64 1 135 573 562 1 246 632 614 1 294 655 639 

65 + 201 80 121 226 88 138 259 106 153 

Újezd 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 260 617 643 1 334 654 680 1 341 672 669 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 243 124 119 213 110 103 212 111 101 

15 - 64 852 439 413 958 492 466 933 480 453 

65 + 165 54 111 163 52 111 193 79 114 

Uničov 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
12 831 6 303 6 528 12 466 6 099 6 367 11 659 5 675 5 984 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 2 974 1 509 1 465 2 092 1 060 1 032 1 577 801 776 

15 - 64 8 769 4 355 4 414 8 836 4 437 4 399 8 083 4 056 4 027 

65 + 1 088 439 649 1 538 602 936 1 954 793 1 161 

Lipinka 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
218 107 111 212 104 108 198 100 98 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 49 23 26 34 14 20 28 14 14 

15 - 64 135 70 65 143 71 72 130 69 61 

65 + 34 14 20 35 19 16 37 16 21 

Medlov 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
1 424 711 713 1 525 721 804 1 496 731 765 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 328 175 153 276 131 145 237 124 113 

15 - 64 936 477 459 1 044 515 529 1 022 514 508 

65 + 160 59 101 205 75 130 229 88 141 

Nová Hradečná 1991 2001 2011 
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Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem 
746 376 370 762 387 375 787 392 395 

z 

toho 

ve 

věku 

0 - 14 158 82 76 149 82 67 127 69 58 

15 - 64 513 268 245 513 265 248 552 278 274 

65 + 75 26 49 100 40 60 106 43 63 

Zdroj: Sčítání lidí, domů a bytů 1991, 2001 a 2011 

 

Stárnutí populace v regionu znázorňuje podrobněji uvedený graf a blíže tuto problematiku popisuje 

obrázek v kontextu okolních MAS, kraje a ČR. Trend vyššího zastoupení věkové skupiny 65+ let je 

shodný s trendem vývoje populace v celém Olomouckém kraji i ČR.  

 

Graf 3: Věkové struktura MAS Uničovsko dle SLDB v letech 1991, 2001 a 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Při bližším rozboru obrázku znázorňujícího index stáří (počet obyvatel věkové skupiny 65+ let na 100 

dětí – obyvatel ve věkové skupině 0-14 let) v jednotlivých obcích MAS Uničovsko však můžeme zjistit, 

že v případě obcí Paseka, Nová Hradečná a Újezd není stárnutí populace tak razantní, jako je tomu 

v případě města Uničov či obce Lipinka. 
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Obrázek 5: Index stáří MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj EKOTOXA s.r.o.; data z prosince 2012 

 

Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva 

S postupem doby se mění v území i vzdělanostní struktura obyvatel. Jak je patrné z tabulky a grafu níže, 

během posledních tří Sčítání lidí, domů a bytů došlo k několika změnám, které značí, že se populace 

stává vzdělanější. Snižují se počty osob, které své studium ukončují na základní úrovni nebo popř. na 

střední odborné škole bez maturity (vyučeni). V číslech se jedná v případě základního vzdělání o snížení 

z původních 37,8 % v roce 1991 na 21,6 % a u středního bez maturity (vyučení) z 35,9 % na 25,3 % ve 

stejném období.  

Razantní úbytek můžeme spatřovat v poklesu obyvatel území či možností zvýšení kvalifikace. V této 

populaci, která představuje polovinu obyvatel daného území nad 15 let, jsou i lidé, kteří ji díky svým 

životním a pracovním zkušenostem nepotřebují, nechtějí nebo nemají možnost svou kvalifikaci zvýšit. 

Část obyvatel spadající do této skupiny je však blízká k možnému sociálnímu vyloučení, ať už 

z nemožnosti najít dobrou práci či bydlení. 
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Tabulka 10: Vzdělanostní struktura obyvatelstva MAS Uničovsko dle SLDB 1991, 2001 a 2011 

MAS Uničovsko celkem 
1991 2001 2011 

Celkem muži ženy Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 

a více let 
17 723 8 677 9 046 18 945 9 202 9 743 18 882 9 178 9 704 

z toho 

 podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 50 18 32 59 22 37 83 27 56 

základní 

včetně 

neukončenéh

o 

6 705 2 433 4 272 5 143 1 684 3 459 4 087 1 434 2 653 

střední vč. 

vyučení  

(bez maturity) 

6 364 3 949 2 415 5 485 2 565 2 920 7 187 4 314 2 873 

úplné střední  

(s maturitou) 
3 635 1 719 1 916 4 455 2 037 2 418 4 780 2 107 2 673 

nástavbové  

studium* 
. . . . . . 466 149 317 

vyšší odborné  

vzdělání 
20 9 11 478 152 326 209 85 124 

vysokoškolské 735 457 278 1 016 578 438 1 429 706 723 

Zdroj: Sčítání lidí, domů a bytů 1991, 2001 a 2011 

 

Jako protipól předchozímu zjištění je nárůst počtu obyvatel s úplným středoškolským či 

vysokoškolským vzděláním. V porovnání posledních tří SLDB došlo i dle grafu níže k nárůstu počtu 

obyvatel, kteří ukončili své studium maturitní zkouškou na střední škole (1991 – 20,5 %, 2011 – 25,3 

%), popř. mají ukončené vzdělání vysokoškolské (1991 -  4,1 %, 2011 – 7,6 %). 
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Graf 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva MAS Uničovsko dle SLDB 1991, 2001 a 2011 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Věřící 

Neméně důležitým indikátorem charakterizujícím obyvatelstvo v regionu je podíl obyvatel hlásících se 

k církvi či k víře. Indikátor ve své podstatě vyjadřuje pozitivní hodnoty společnosti, které vedou k její 

vyšší soudržnosti, úctě k instituci rodiny a manželství, nižšímu výskytu sociopatologických jevů, většímu 

zájmu o okolí a pozitivní motivaci (např. věrnost, poctivost, obětavost, skromnost, altruismus či 

odpovědnost). 

V rámci území MAS Uničovsko představuje tento podíl 20,3 %. V porovnání s okolními MAS je 

zastoupení menší než v případě MAS Region Haná (29 %), ale naopak větší než u MAS Nízký Jeseník 

(16,7 %). Zastoupení věřících regionu je téměř totožné se zastoupením v rámci ČR (20,8 %) a menší než 

krajské (24 %). 
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Obrázek 6: Podíl věřících na území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z března 2011 

 

Rozvodovost a neúplné rodiny 

V návaznosti na uvedený indikátor podílu věřících vystihují kvalitu rodinného života, nejen v regionu 

MAS Uničovsko, další indikátory. V rámci problematiky rodin je možné v parametru rozvodovosti 

spatřovat z dále uvedených informací určitou krizi rodiny, a to nejen v regionu či jeho okolí, ale i v kraji 

a v rámci celé ČR. 

Např. je alarmující zastoupení neúplných rodin. V případě celého území MAS se jedná o 19,7 %, což 

znamená, že každá 5 rodina je neúplná. Nejhorší situace je v obci Paseka (22,8 %) a nejlepší 

v Troubelicích (14,3 %). Indikátor ukazuje krizi instituce rodiny, která může negativně působit na vývoj 

i výchovu dětí, snižuje životní standard i prosperitu rodiny a v neposlední řadě zvyšuje nároky na 

sociální dávky. Nejčastěji je důvodem neúplnosti rodin rozvod rodičů. 
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Obrázek 7: Podíl neúplných rodin na území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z března 2011 

 

Obrázek dále dokumentuje uvedené zjištění, že v regionu opravdu dochází ke krizi rodiny, soudržnosti 

populace i změně hodnotové orientace. V území připadá na 100 uzavřených sňatků 77 rozvodů, což 

celkem výrazně převyšuje i průměr na kraj a celou ČR. Je tedy důležité zdůraznit, že vzniká problém v 

případě snižování životních standardů, zvyšují se nároky na bydlení, roste počet otců/matek 

samoživitelek a celkově se vše odráží ve vývoji a hlavně výchově dětí. 
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Obrázek 8: Index rozvodovosti na území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z let 2008 - 2012 

 

2.1.2 Technická infrastruktura 

Zajištění elektrické energie pro dané území je v současné době dostačující a jsou zajištěny i případné 

požadavky na zvýšení počtu připojených i jejich odběru. 

Realizace vodovodu není provedena v některých obcích jako Šumvald, Dlouhá Loučka (probíhá 

realizace jaro 2014), část obce Troubelice – Pískov a místní části Uničova – Nová Dědina, Horní a Dolní 

Sukolom. V dalších obcích se v budoucnu uvažuje o napojení nových rozvojových lokalit. 

Plynofikovány jsou všechny obce území, ale zájem o napojení obyvatel se liší. Nejvíce napojených 

obyvatel na plyn má město Uničov (85,3 %) a nejmenší zájem o napojení je mezi obyvateli obce Medlov 

(43,9 %). 

Nevyhovující situace je v oblasti budování kanalizací a čistíren odpadních vod. Kanalizace 

s napojením na ČOV zcela chybí v obcích Lipinka, Nová Hradečná a v místních částech Uničova – 

Benkov, Střelice, Renoty, Dětřichov, Nová Dědina, Horní a Dolní Sukolom. Obec Troubelice 

předpokládá odkanalizování místních částí Lazce a Dědinka. Obec Paseka zamýšlí připojení nových 

lokalit a rekonstrukci některých starších částí kanalizace. Obec Újezd uvažuje o intenzifikaci ČOV rovněž 

pro možné napojení nových lokalit. 

V souvislosti s rozvojem sídel, který s sebou nese zvyšující se potřebu pitné i užitkové vody pro 

obyvatele i podniky v regionu, vyvstává následně potřeba adekvátně nakládat s odpadní vodou. V 
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regionu dochází k úbytku podzemních zdrojů zvláště pitné vody její potřebou, ale zároveň dochází 

k jejímu znečišťování nedostatečným odkanalizováním a úpravou na ČOV. 

V rámci území vyvstávají problémy s obnovou a doplněním sítě veřejného osvětlení spočívající v 

pořízení úspornějších zařízení a svítidel, či napojováním nových lokalit výstavby. 

 

Tabulka 11: Vybavenost obcí technickou infrastrukturou 

Obec 
Elektrická 

energie 
Vodovod Kanalizace 

Čistírna 

odpadních 

vod 

Plynovod 

Dlouhá Loučka ANO ANO ANO ANO ANO 

Paseka ANO ANO ANO ANO ANO 

Šumvald ANO NE ANO ANO ANO 

Troubelice ANO ANO ANO ANO ANO 

Újezd ANO ANO ANO ANO ANO 

Uničov ANO ANO ANO ANO ANO 

Lipinka ANO ANO 
ANO – jen 

dešťová 
NE ANO 

Medlov ANO ANO ANO ANO ANO 

Nová Hradečná ANO ANO 
ANO – jen 

dešťová 
NE ANO 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

2.1.3 Dopravní infrastruktura 

Silniční síť 

Území MAS Uničovsko je propojeno silniční sítí II. třídy: 

 č. II/444: Mohelnice – Uničov – Šternberk – Hraničné Petrovice – Domašov nad Bystřicí – Město 
Libavá 

 č. II/446: Olomouc – Pňovice – Strukov – Želechovice – Uničov – Šumvald – Šumperk 

 č. II/449  Litovel – Uničov – Dlouhá Loučka – Rýmařov 

 
Na silnice II. třídy navazují v jednotlivých obcích silnice III. třídy a celé území je doplněno silnicemi vyšší 

třídy (viz obrázek níže): 

 R 46 (E462) Vyškov – Brodek u Prostějova – Prostějov – Olomouc (navazuje na D1 u Vyškova) 
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 I/46 Olomouc – Šternberk – Opava – Sudice – státní hranice 

 R 35 (E442) Lipník nad Bečvou – Olomouc – Mohelnice – Hradec Králové – Jičín – Turnov - 
Liberec  

 
Největší intenzita dopravy je soustředěna na příjezdy do Uničova a na silnici II/444 v úseku Uničov – 

Šternberk a II/449 v úseku Uničov – Litovel, který představuje napojení na R35. V případě tohoto 

napojení existuje jisté omezení, vzhledem k přítomnosti podjezdů v obcích Červenka a Mohelnice, pro 

kamiony s vyšším profilem. 

Intenzita silniční dopravy byla provedena a vyhodnocena Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010. 

Intenzita je graficky znázorněna na mapě níže. 

Úseky s nejintenzivnější dopravou v SO ORP Uničov jsou příjezdy do Uničova na silnici č. II/444 ze směru 

od Šternberka, na silnici číslo II/449 ze směru od Litovle a na silnici číslo II/446 ze směru od Šumvaldu 

a Šumperka. 

Úsek na silnici číslo II/446 je nejdelší s nejintenzivnější dopravou, což je dáno i tím, že tento úsek 

poskytuje silniční spojení do uničovské průmyslové zóny. Na těchto úsecích je intenzita silniční dopravy  

5001 – 7000 vozidel za hodinu. Druhou nejvyšší intenzitu silniční dopravy vykazuje úsek silnice číslo 

II/444 mezi Újezdem a Uničovem a úsek silnice číslo II/449 z Uničova do Litovle. Zde projede 3001 – 

5000 vozidel za hodinu. Na ostatních úsecích silnic II. třídy je intenzita silniční dopravy 1001 – 3000 

vozidel za hodinu. Z měřených úseků silnic III. tříd se intenzita silniční dopravy pohybuje pod 1000 

vozidel za hodinu, většina silnic III. tříd však v MAS Uničovsko nebyla měřena. 
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Obrázek 9: Intenzita dopravy dle sčítání dopravy v roce 2010 

Zdroj: ŘSD 

Legenda: 

Fialová čára – úsek s intenzitou 5001 – 7000 vozidel/h.  

Tmavě žlutá čára – úsek s intenzitou 3001 – 5000 vozidel/h. 

Tmavě žlutá přerušovaná čára – úsek s intenzitou 1001 – 3000 vozidel/h. 

Zelená plná čára – úsek s intenzitou 501 – 1000 vozidel/h. 

Zelená plná přerušovaná čára – úsek s intenzitou 0 – 500 vozidel/h. 

Šedobílá barva – nesčítané úseky. 

 

Hustota silniční sítě je dostačující, dostupnost hlavních silničních tahů je přiměřená (cca 16 km). 

Nedostačující je však technický stav silnic II. a III. tříd, potažmo místních komunikací vedoucích přes 

obce, který je způsoben zvyšující se dopravní zátěží těchto komunikací, nedostatkem financí a vlivy 

zimního období. 

Se zvyšující se dopravní zátěží vzrůstá potřeba realizace bezpečnostních opatření, jako jsou chodníky, 

přechody pro chodce, kruhové objezdy, ostrůvky či zpomalovací semafory. Prioritou budou opravy 

komunikací a realizace bezpečnostních prvků, které zajistí plynulost dopravy bez vzniku krizových 

situací. 

 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

42 
 

Obrázek 10: Silniční síť území MAS Uničovsko  

Zdroj: http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/ 

 

Železniční síť 

V rámci území MAS Uničovsko existuje velmi dobře dostupná síť železničních stanic na trati č. 290 

Olomouc – Šumperk, která v území prochází přímo obcemi Újezd, Troubelice, Nová Hradečná a 

městem Uničov. Jedná se o jednokolejnou trať, která poskytuje napojení území na hlavní železniční 

koridor, mezinárodní trat č. 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín, jejíž dostupnost je ve své podstatě 

srovnatelná s dostupností hlavních silničních tahů (cca 13 km). V průběhu dne zde staví osobní vlaky a 

několikrát za den i rychlíky. 

 

Dopravní obslužnost a jejich kvalita 

Silniční dopravu autobusy si v minulosti zajišťovala každá obec s dopravci sama. V měsíci dubnu roku 

2014 schválilo zastupitelstvo Olomouckého kraje sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

do jednoho celku za příspěvku obcí 70 Kč na každého obyvatele. Příspěvek je roční a je hrazen ve 

čtvrtletních splátkách. Tento systém se týká jak veřejné linkové osobní dopravy, tak i na železniční 

dopravy. Od 1. 1. 2015 tedy obce neuzavírají smlouvu s dopravci, ale přímo s Olomouckým krajem, 

čímž dochází k nemalé úspoře obecního rozpočtu. 

Problémem pro okrajové části regionu MAS, vzhledem ke spádovosti při cestách do škol a zaměstnání, 

je nízká dopravní obslužnost autobusovými linkami v pracovních dnech. Četnost spojů i jejich rozložení 

v průběhu dne je ve většině obcí dostačující, obtížnější situace nastává zvláště o víkendu. Obslužnost 

celého území zajišťují společnosti ARRIVA MORAVA a.s. a VOJTILA TRANS s.r.o. 
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Vybavenost a celkové působení prostředí autobusových a železničních stanic a nádraží je nedostačující. 

Prostranství nejsou upravená, chybí stojany na kola či parkovací místa, informační systémy či servisní 

služby. 

 

Obrázek 11: Dostupnost železničních stanic v rámci území MAS Uničovsko 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z června a listopadu 2013 

 

Bezmotorová doprava 

Rozvoj bezmotorové dopravy pro území MAS Uničovsko představuje důležitý potenciál pro rozvoj 

krátkodobé rekreace v území společně s omezením bezpečnostních rizik na místních komunikacích, 

kdy je z nich odvedena cyklistická doprava i přesun chodců. 

Podpora výstavby cyklistických a smíšených komunikací se děje prostřednictvím čerpání dotací 

z různých titulů např. z Regionálního operačního programu, Státního fondu dopravní infrastruktury, 

Olomouckého kraje či Ministerstva pro místní rozvoj nebo jsou částečně popř. plně hrazena z vlastních 

zdrojů. 

Město Uničov má zpracován projekt s názvem „Uničov – město bez bariér“ (5/2005), který vychází ze 

zpracované studie „Řešení cyklistické dopravy v Uničově a místních částech“ (4/2004) a je v souladu se 

zpracovanou „Marketingovou strategií rozvoje cyklotras mikroregionu Uničovsko“ (3/2006). Na 

podkladě projektu město mimo jiné buduje na svém území a k místním částem síť cyklistických a 

smíšených komunikací, které napomohou odstranit bezpečnostní rizika v dopravě a zvýší bezpečnost 

chodců a cyklistů. 
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Okolní obce MAS Uničovsko se snaží na nebezpečných místech rovněž přispět k tomuto 

bezpečnostnímu stavu. Zjednání vyplynulo, že vážný zájem o vybudování cyklostezek mají především 

obce Medlov, Újezd a Šumvald. 

 

 
Tabulka 12: Realizované cyklostezky na území MAS Uničovsko 

Místo realizace Rok výstavby 
Délka 

komunikace [m] 

Finanční zdroje 

[mil. Kč] 

Město Uničov –  

část v městském parku –  

smíšená komunikace 

před 2000 205 vlastní zdroje 

Město Uničov –  

od městského parku po firmu UNEX (křižovatka 

na Brníčko) –  

cyklistická komunikace 

před 2000 

rek. 2008 
950 

rek. 4,8 (4,0 - 

ROP) 

Město Uničov –  

ul. Litovelská (U hrušky – U garáží) – smíšená 

komunikace 

2000 65 0,3 vlastní zdroje 

Město Uničov – 

 ul. Šumperská (U průmyslové zóny - ul. 

Mohelnická) –  

smíšená komunikace  

2002 (I) 

2005 (II) 

325 

690 

1,5 vlastní zdroje 

4,7 (2,1 – SFDI a 

0,9 – OLK) 

Město Uničov –  

ul. Litovelská (ul. Hrdinů – ul. Za plynárnou) –  

smíšená komunikace 

2003 385 1,4 vlastní zdroje 

Město Uničov –  

ul. Hrdinů (ul. Střední – ul. Lirovelská) –  

smíšená komunikace 

2004 485 2,4 (1,2 – SFDI) 

Město Uničov –  

ul. Generála Svobody (ul. Mohelnická – ul. 

Jiřího z Poděbrad, U Stadionu) –  

smíšená komunikace 

2005 480 3,4 (1,7 – MMR) 

Město Uničov –  2006 340 2,0 (0,5 – OLK) 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

45 
 

Místo realizace Rok výstavby 
Délka 

komunikace [m] 

Finanční zdroje 

[mil. Kč] 

ul. Mohelnická (ul. Dukelská – konec města 

Uničov) -  

smíšená komunikace 

II/444 – konec města Uničov po odbočku na 

Benkov –  

cyklistická komunikace 

2006 540 5,4 (0,9 – OLK) 

II/449 – parkoviště u supermarketu Hruška po 

začátek obce Střelice –  

cyklistická komunikace 

2003 (I) 

2006 (II) 

1 910               (1,35 

+ 0,563) 

5,6 (2,9 – SFDI) 

4,3 (2,4 – SFDI) 

Město Uničov –  

ul. Dukelská (ul. Mohelnická – ul. Litovelská) –  

smíšené komunikace 

2006 710 4,8 vlastní zdroje 

M. č Střelice –  

zač. obce po pohostinství –  

smíšená komunikace 

2006 425 2,4 vlastní zdroje 

M. č. Brníčko –  

úsek U Oskavy po Brníčko „malá strana“ –  

smíšená komunikace 

2007 770 
4,6 (1,9 – SFDI a 

0,9 – OLK) 

Město Uničov –  

ul. Staškova, Gymnazijní, Stromořadí, 

Šternberská –  

smíšená komunikace (ul. Hrdinů – ul. Brníčská) 

–  

smíšená komunikace 

2008 850 9,5 (3,4 – SFDI) 

Město Uničov –  

ul. Nemocniční, Olomoucká I (ul. Litovelská – 

konec města Uničov) –  

smíšená komunikace 

2008 835 8,5 (3,1 – SFDI) 

II/446 - konec města Uničov po m. č. Nová 

Dědina –  

cyklistická komunikace 

2008 1 635 6,2 (4,7 – ROP) 
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Místo realizace Rok výstavby 
Délka 

komunikace [m] 

Finanční zdroje 

[mil. Kč] 

Město Uničov –  

ul. Pionýrů (ul. Litovelská – ul. Dukelská) –  

smíšená komunikace 

2009 650 
8,5 (3,5 – SFDI a 

1,0 – OLK) 

Město Uničov –  

ul. Olomoucká (lokalita nových RD – konec 

města Uničov) –  

smíšená komunikace 

2010 210 
2,3 (1,3 – SFDI a 

0,25 – OLK) 

II/446 – konec města Uničov po konec k.ú. 

Uničov směrem Želechovice –  

cyklistická komunikace 

2010 565 
8,1 (4,2 – SFDI a 

0,6 – OLK) 

II/444 - konec města Uničov po k.ú. Medlov –  

cyklistická komunikace 
2011 1 264 6,6 (3,0 – SFDI) 

Město Uničov –  

sídliště ul. Mohelnická a ul. Plzeňská (ul. 

Mohelnická – ul. Hrdinů) – 

smíšená komunikace 

2011 470 1,8 (1,3 – MMR) 

Město Uničov –  

sídliště ul. Plzeňská a ul. Litovelská (ul. 

Dukelská – ul. Hrdinů) –  

smíšená komunikace 

2012 234 
1,7 (0,5 – MMR a 

0,7 – OLK) 

II/444 Obec Medlov – v k.ú. Medlov po hranice 

s k.ú. Uničov 

cyklistická komunikace 

2009 810 2,3 ( ?? – OLK) 

III/4451 Obec Paseka – v k.ú. Paseka po 

sanatorium 
2012 1,4 1,5 (0,77 - OLK) 

Zdroj: vlastní šetření 
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Obrázek 12: Mapa cyklostezek v území MAS Uničovsko  

Zdroj: http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/unicov 

 

Na vybudování cyklostezek je nutné nahlížet jako na veřejný cíl i bez přímé ekonomické návratnosti. 

Přesto je možné očekávat nepřímý pozitivní přínos z celospolečenského měřítka. Cyklistická doprava 

nevyvozuje téměř žádné externí náklady, které by musela společnost uhradit. Zajištěním bezpečného 

spojení se sníží rizika vzniku dopravní nehody, a tím nutnost vynaložení finančních prostředků na léčbu 

účastníků. 

 

Nehodovost 

V MAS Uničovsko došlo za uplynulé 3 roky (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015) celkem k 346 dopravním 

nehodám. Výrazná část z nich byla zaviněna řidičem motorového vozidla. Důležitým poznatkem jsou 

pak počty nehod, kde byl účastníkem chodec, případně nehodu zavinil. Konkrétně, ve městě Uničově 

došlo k 10 srážkám s chodcem. V obcích MAS Uničovsko ne všechny přechody odpovídají dnešním 

požadovaným normám, a proto dochází k jejich postupnému odstraňování. S ohledem na finanční 

náročnost přebudování přechodů dle požadovaných norem a počtu těch, které je nutné přebudovat, 

nejsou takto upraveny všechny přechody a riziko nehody se nesnižuje.  

Také byl zkoumán počet nehod, které byly zaviněny cyklistou. Za zkoumané období došlo celkem k 32 

nehodám, kde hlavní příčinou byla chyba cestujícího na jízdním kole. Přitom pouhé odklonění 

cyklistické dopravy od automobilové na některých nebezpečných úsecích riziko dopravních nehod 

podstatně sníží. 

Je tedy zřejmé, že je nutné lépe zajistit bezpečnostní prvky, které budou chodce i cyklisty chránit 

a omezit počty dopravních nehod. Jedná se především o normované přechody pro chodce, oddělené 
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chodníky s bezpečnostními prvky, lépe řešené křižovatky, oddělení cyklistické infrastruktury od silnic 

určených pro motorová vozidla apod. Je také vhodné zajistit, aby dané úpravy měly bezbariérové prvky, 

které sníží riziko ohrožení osob s omezenou pohyblivostí nebo orientací, jelikož právě tyto osoby lze 

po žácích a studentech škol považovat za nejohroženější skupinu. V souvislosti s trendem střídání 

dopravních prostředků (dopravní terminály) při dojížďce do práce, do školy atd. by také bylo vhodné 

zabezpečit místa, kde dochází k přestupu z jednoho druhu dopravního prostředku na druhý. 

 

Tabulka 13: Statistika nehodovosti v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015 

Obec 
Počet nehod 

celkem 
Srážka s chodcem 

Viníkem jízdní 

kolo 

Dlouhá Loučka 23 0 1 

Paseka 25 0 1 

Šumvald 32 0 2 

Troubelice 15 0 2 

Újezd 17 0 1 

Uničov 197 10 20 

Lipinka 0 0 0 

Medlov 33 0 3 

Nová Hradečná 4 0 2 

MAS Uničovsko 346 10 32 

Zdroj: Ministerstvo obrany (JDVM) 

 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům 

Školství 

Území MAS Uničovsko má rovnoměrně rozloženou síť školských zařízení, ve které chybí zastoupení 

předškolního vzdělání v podobě jeslí. Toto zastoupení je dle demografického vývoje dostačující. Ve 

většině obcí (mimo Lipinky) se nachází mateřská i základní škola. V obcích Nová Hradečná a Paseka 

mají základní školy pouze první stupeň, v ostatních obcích i stupeň druhý. V obcích Újezd a Medlov jsou 

mateřské školy sloučené se základními školami a mají tudíž jedno ředitelství. Ve městě Uničov jsou i 

střední školy, gymnázium a vyšší odborná škola. Své působiště zde má i soukromá speciální škola 

Jasněnka, která poskytuje komplexní péči pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením, 

kombinovanými vadami a autismem. 
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Každá obec má pro svá školská zařízení zajištěnou školní družinu, školní jídelnu a hřiště nebo tělocvičnu 

k plnohodnotnému zajištění nejenom osnov tělesné výchovy. 

Z dotazníkového šetření vyplynula nutnost rekonstrukcí školních budov, potažmo tělocvičen,  z důvodů 

technických i energetických, kapacita budov je dostačující, s výjimkou města Uničova, kde vzrůstá jako 

u jiných měst, problém s kapacitou předškolního vzdělávání.  

 

Tabulka 14: Zastoupení školských zařízení na území MAS Uničovsko 

Obec MŠ 
ZŠ 1. - 5. 

třída 

ZŠ 1. - 9. 

třída 
ZUŠ 

Speciální 

škola 

Střední 

škola 

Vyšší 

odborná 

škola 

Dlouhá Loučka 1 - 1 - - - - 

Paseka 1 1 - - - - - 

Šumvald 1 - 1 - - - - 

Troubelice 1 - 1 - - - - 

Újezd 1 - 1 - - - - 

Uničov 6 - 4 1 1 3 1 

Lipinka - - - - - - - 

Medlov 1 - 1 - - - - 

Nová Hradečná 1 1 - - - - - 

Zdroj: vlastní šetření, Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

 

Oblast předškolního a základního vzdělávání je problémem, který nelze řešit pouze na území jedné 

obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém 

spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. 

Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu 

dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jde jenom 

o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým 

problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách 

dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutní otázkou k řešení otázka  

přeplněnosti mateřských škol. 

Z jednání s relevantními aktéry na území MAS Uničovsko vyplývají následující specifika regionu 

v oblasti vzdělávání: 
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Jednotlivé školy na území ORP mají různé zřizovatele s rozdílnými prioritami, nespolupracují mezi 

sebou efektivně, nevyměňují si své zkušenosti při vzdělávání žáků a nekoordinují své kroky (např. z 

hlediska naplňování kapacit). Vztahy mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami nejsou jednoznačně 

definovány, chybí dlouhodobé plány rozvoje jednotlivých škol a jejich provázanost na strategie 

budoucího rozvoj obcí. 

Žáci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších výsledků. Implementace témat i prostředků, 

které mohou přispívat ke zvýšení zájmu o studium v kontextu schopností a dovedností jedinců a tím ke 

zvýšení pravděpodobnosti uplatnění těchto žáků na trhu práce, je nedostatečná. Ze školních programů 

na úkor zavádění moderních metod a technologií ustupuje do pozadí rozvoj některých dovednosti, 

zručnosti, či potřeba rozvoje soft skills. 

Obce nemají dostatek finančních prostředků na významné investice do školských zařízení, jichž jsou 

zřizovateli, a jejich vybavení, které by mohlo zvyšovat kvalitu a dostupnost vzdělávání (odborné 

učebny, bezbariérové úpravy apod.). 

 

Sociální služby 

Sociální služby v rámci území MAS Uničovsko jsou poměrně dobře zastoupeny a zaštiťují je samotné 

obce a dvě hlavní organizace – Centrum sociálních služeb (město Uničov) a Charita. Charita 

zabezpečuje charitní ošetřovatelskou činnost, denní stacionář pro dospělé a seniory, charitní 

pečovatelskou službu, půjčovnu zdravotních pomůcek, kontaktní a poradenské centrum pro drogově 

závislé. Centrum denních služeb zajišťuje pečovatelskou službu, azylový dům pro muže a ženy, Domov 

pro matky s dětmi v tísni a noclehárnu. 

Výše uvedené sociální služby jsou soustředěny přímo ve městě Uničov, ale slouží i okolním obcím. Další 

obce regionu mají dle shrnující tabulky níže a vyjádření starostů zabezpečeny sociální služby, ale jejich 

množství je nedostačující a je nutné se snažit o nápravu v této oblasti např. výstavbou nových domovů 

pro seniory, domů s pečovatelskou službou, zajištění terénních pracovníků, rozšíření pečovatelské 

služby atd.  

Dále v území, v rámci zapojení handicapovaných či jinak znevýhodněných dětí do výuky, pracují na 

školách osobní asistenti. Působí zde Nadační fond Větrník, jehož posláním je podpora vzdělání dětí a 

mládeže ze sociálně slabých rodin. 

Oblast působení je široká a vzhledem k demografickému i sociálnímu vývoji společnosti bude narůstat 

počet zájemců o uvedené služby. Finanční náročnost zřízení, provozu i kvalita těchto služeb 
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představuje určité zatížení rozpočtů obcí, a proto je důležité, aby byly jednotlivé služby v rámci regionu 

rozloženy rovnoměrně a dostupné lidem, kteří je potřebují. 

V rámci území má jediné město Uničov zpracovaný komunitní plán sociálních služeb na období roku 

2010 – 2015, ze kterého vychází Katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného 

času na Uničovsku. 

 

Tabulka 15: Sociální péče v území MAS Uničovsko 

Obec Zařízení 

Dlouhá Loučka dům s pečovatelskou službou, dětský domov - Klokánek, terénní sociální služby 

Paseka 
dům s pečovatelskou službou, odborný léčebný ústav, léčebna pro dlouhodobě 

nemocné 

Šumvald terénní sociální služby 

Troubelice dům podpůrného bydlení, terénní sociální služby 

Újezd terénní sociální služby 

Uničov 

domov pro seniory, 2 domovy s pečovatelskou službou, terénní sociální služby, 

dětský domov, nízkoprahové centrum pro mládež, 2 azylové domy, denní 

stacionář, noclehárna, pedagogicko-psychologická poradna 

Lipinka terénní sociální služby 

Medlov 2 domovy pro seniory 

Nová Hradečná terénní sociální služby 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Zdravotní služby 

Co se týká služeb v oblasti zdravotní péče v území MAS Uničovsko, je ve většině obcí území zajištěna 

ambulantní péče v hlavních specializacích (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a 

dorost), s výjimkou nejmenší obce Lipinka, kdy jsou lidé nuceni navštívit lékaře v okolních obcích. 

V některých obcích je nabídka rozšířena o ordinaci stomatologa, gynekologa či zásobenou lékárnou 

(obce Dlouhá Loučka, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd). 

Vyšší úroveň a komplexní zdravotní péče je poskytována ve spádovém městě Uničov a vzdálenějších 

městech, jako Olomouc či Šternberk. 
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Tabulka 16: Zdravotní péče v území MAS Uničovsko 

Obec Zařízení 

Dlouhá Loučka 

praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ordinace 

gynekologa (detašované pracoviště), ordinace stomatologa (detašované 

pracoviště), interní ambulance a homeopatie (odborný lékař), lékárna 

Paseka 
praktický lékař pro dospělé (detašované pracoviště), ordinace stomatologa, 

ordinace gynekologa (detašované pracoviště) 

Šumvald 
praktický lékař pro dospělé (detašované pracoviště), praktický lékař pro děti a 

dorost (detašované pracoviště), ordinace stomatologa (detašované pracoviště) 

Troubelice 
praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ordinace 

stomatologa, ordinace gynekologa, lékárna 

Újezd 

praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost (detašované 

pracoviště), ordinace stomatologa, ordinace gynekologa (detašované pracoviště), 

lékárna 

Uničov 

praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ordinace 

gynekologa, ordinace stomatologa a poliklinika, odborní lékaři (chirurgie, 

rentgen, ultrazvuk, neurologie, ortopedie, kardiologie, onkologie, urologie, oční, 

ORL, kožní, plicní, psychiatrie, psychologie, logopedie), lékárny a zdravotnické 

potřeby 

Lipinka - 

Medlov praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost 

Nová Hradečná praktický lékař pro dospělé (detašované pracoviště) 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Dle vyjádření starostů je potřeba udržet minimálně stávající stav vybavenosti obcí zdravotnickými 

službami. Důležité jsou stavební úpravy (snížení energetické náročnosti) stávajících budov 

zdravotnických zařízení a jejich modernizace. 

 

Ostatní služby 

Dostupnost zásobování obcí, tedy dosažitelnost obchodů se základními surovinami a věcmi pro 

domácnost, je dle zjištění dostačující. V některých obcích je dále rozšířena nabídka o jiné druhy služeb 

jako autoservis a pneuservis, truhláře, klempíře apod.  
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Lidé však postrádají dle dotazníkového šetření služby typu čistírna, galanterie, textil, oprava oděvů či 

obuv. 

 

2.1.5 Domovní a bytový fond 

Domovní fond 

Na území MAS Uničovsko vzhledem k poslednímu Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 existovalo 4 906 

domů, což je o 325 více než ve srovnání s výsledky SLDB 2001. Z tohoto celkového počtu připadá na 

trvalé obydlené domy 87,85 %. Při porovnání dat uvedených v tabulce vyplývá, že v regionu vzrostl, jak 

absolutní počet trvale obydlených domů o 240, tak absolutní počet rodinných domů o 206 i bytových 

domů o 32. Bohužel se zvýšil i počet neobydlených domů o 202, což představuje z celkového počtu 

domů 12,35 %. 

Většina domů je ve vlastnictví soukromých osob (cca 85 %), což je dáno i strukturou trvale obydlených 

domů, kde převažují rodinné domy. 

Zvyšující se zastoupení neobydlených domů, zvláště pak v případě jejich dlouhodobého neobydlení, 

se stávají velkým problémem pro obce, jelikož svým exteriérem narušují kvalitu okolního prostředí, 

zpravidla svou nezajištěnou statikou ohrožují okolní domy a kolemjdoucí. Jedná se o těžko řešitelný 

problém v kontextu vlastnické struktury objektů. 

 

Tabulka 17: Domovní fond v letech 2001 a 2011 

Obce 

Domy 2001 Domy 2011 

ce
lk

em
 

trvale obydlené 

n
eo

b
yd

le
n

é
 

ce
lk

em
 

trvale obydlené 

n
eo

b
yd

le
n

é
 

ce
lk

em
 

RD BD 

ce
lk

em
 

RD BD 

Dlouhá 

Loučka 
593 527 498 20 66 614 526 495 21 88 

Paseka 276 235 212 20 41 316 277 249 25 39 

Šumvald 490 438 427 9 52 504 437 426 11 67 

Troubelice 550 466 448 12 84 574 495 472 15 79 

Újezd 417 370 364 4 47 439 398 389 5 41 

Uničov  1 548  1 390  1 046 318 158 1 697 1 524 1 162 332 173 

Lipinka  86  65 64  -  21 90 65 65 - 25 
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Zdroj: Sčítání lidí, domů a bytů 2001 a 2011 

Vysvětlivky: RD – rodinné domy, BD – bytové domy 

 

Bytový fond 

Dle statistických údajů posledního SLDB pro území MAS Uničovsko je zřejmé, že zde existovalo v roce 

2011 celkem 9 340 bytů, z nichž téměř 11,6 % představovalo byty neobydlené, což v porovnání 

s předcházejícím SLDB představuje nárůst o 2,7 %. Zastoupení bytů v rodinných a bytových domech je 

v porovnání stejných dat téměř shodné – dle dat ze SLDB v roce 2001 byty v RD 53,14 % a v BD 45,96 

%; dle dat ze SLDB v roce 2011 byty v RD 53,72 % a v BD 45,29 %.  

 

Tabulka 18: Bytový fond v letech 2001 a 2011 

Obce 

Byty 2001 Byty 2011 

ce
lk

em
 

trvale obydlené 

n
e

o
b

yd
le

n
é

 

ce
lk

em
 

trvale obydlené 

n
e

o
b

yd
le

n
é

 

ce
lk

em
 

v RD v BD 

ce
lk

em
 

v RD v BD 

Dlouhá 
Loučka 722 645 553 82 77 787 650 547 92 137 

Paseka 455 399 236 160 56 507 431 269 159 76 

Šumvald 649 572 518 50 77 693 576 521 55 117 

Troubelice 667 574 522 46 93 757 631 553 52 126 

Újezd 472 421 405 14 51 522 466 442 16 56 

Uničov 4 827 4 499 1 233  3 225  328 5 043 4 632 1 360 3 239 411 

Lipinka 86 65 65  -  21 96 68 68 - 28 

Medlov 569 506 445 57 63 623 536 431 104 87 

Nová 
Hradečná 271 262 244 17 9 312 264 243 21 48 

MAS 
Uničovsko 8 718 7 943 4 221 3 651 775 9 340 8 254 4 434 3 738 1 086 

Zdroj: Sčítání lidí, domů a bytů 2001 a 2011 

Vysvětlivky: RD – rodinné domy, BD – bytové domy 

 

Medlov 415 381 362 15 34 439 382 360 21 57 

Nová 

Hradečná 
206 198 191 6 8 233 206 200 6 27 

MAS 

Uničovsko 
4 581 4 070 3 612 404 511 4 906 4 310 3 818 436 606 
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Rozvoj území MAS Uničovsko dokládá obrázek hodnotící intenzitu bytové výstavby (počet 

dokončených bytů na 1 000 obyvatel v pětiletém průměru). Jedná se o vícesměrný indikátor, který 

indikuje rovněž ekonomickou prosperitu obyvatel, zájem investorů rozšiřovat bytový fond, aktivity 

sektoru stavebnictví a rozvoj ploch bydlení. V rámci území se nejvíce rozvíjí obec Medlov (3,5 %o), Nová 

Hradečná (3,3 %o) a Paseka (3,2 %o). V porovnání s okolními MAS si stojí Uničovsko dobře (2,4 %o), o 

něco lépe je na tom např. MAS Šternbersko (4,5 %o) či MAS Bystřička (4 %o). Protipól představují MAS 

Rýmařovsko (1,7 %o) a MAS Horní Pomoraví (1,6 %o). 

 

Obrázek 13: Intenzita bytové výstavby na území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem 
a ČR  

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z let 2008 – 2012 

 

2.1.6 Spolky a volnočasové aktivity 

Jednotlivé obce za přispění aktivních občanů působících v rámci jednotlivých spolků a organizací 

poskytují ostatním občanům přiměřené zázemí a nabídku aktivit a akcí pro trávení volného času. Děti 

školního věku jsou aktivní v rámci svých školních zařízení, která jim nabízí dostatečné množství aktivit 

pro trávení volného času. 

K tradičním akcím pořádaným v jednotlivých obcích či společně pod záštitou MAS či mikroregionu patří 

např. koncerty, besídky, plesy, pálení čarodějnic, vítání jara, Dětský den, Den matek, hasičské soutěže, 

hry bez hranic, kácení máje, jarmarky, motokrosové závody, hody, výstavy, zábavy, divadla apod.  
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Tabulka 19: Volnočasové a sportovní organizace na území MAS Uničovsko 

Obec 
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D
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Dlouhá Loučka 1 2         1 3 

Paseka     1      1 2 

Šumvald 1 2 1  1      1 6 

Troubelice 2 1          4 

Újezd 1 2 1 1       1 3 

Uničov 1 1  1 2 1 2 1 1 1 1 14 

Lipinka  1           

Medlov  1   2      1 3 

Nová Hradečná 1 1         1 2 

MAS celkem 7 11 2 2 6 1 2 1 1 1 7 37 

Zdroj: Závazná data zjištěné šetřením 2014 

 

Prostory pro kulturně společenské a sportovní vyžití jsou v jednotlivých obcích různě zastoupeny, 

v různé kvalitě, stáří a vybavení. Zvláště v obci Lipinka je vybavenost pro toto vyžití nedostatečná. 

Důležitou roli v území hraje město Uničov, jako středisko regionu, které disponuje dostatečnou 

kapacitou a nabídkou prostor pro volnočasové vyžití, jak ukazuje obrázek dále v textu. Ovšem i ten má 

své rezervy, např. nedisponuje žádným větším krytým kulturním sálem pro pořádání akcí. 

 

Tabulka 20: Volnočasové prostory na území MAS Uničovsko 

Obec 
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Dlouhá Loučka 2        4   

Paseka 1 1 2      2  2 

Šumvald 2 1    3   3   

Troubelice 1 1       1   

Újezd 1  1      4  2 
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Uničov 7 3 5 1 1 1   3 2 6 

Lipinka            

Medlov 2 1       4   

Nová Hradečná 1  1      2   

MAS celkem 17 7 9 1 1 4 0 0 23 2 10 

Zdroj: Závazná data zjištěná šetřením 2014 

 

V obcích se v poslední době budují zvláště dětská hřiště a opravují, popř. realizují kulturní domy, 

prostory pro setkávání občanů při pořádání kulturních akcí. Mimo uvedeného není nabídka kulturních 

a sportovních zařízení pro trávení volného času dostačující, a to zvláště v případě volnočasových aktivit 

mládeže, která se stává lhostejnou ke svému okolí a má tendence ke vzniku patologických jevů 

(kriminalita, alkohol, drogy). 

V následujícím období bude nutné postupně začít napravovat stávající neutěšený stav budov pro 

spolkovou činnost, popř. budovat nové, stejně jako se zabývat rozšířením nabídky aktivit pro mládež, 

která v současné době nepociťuje sounáležitost se svým bydlištěm a neví co s volným časem. Jako 

prevence vzniku patologických jevů u mládeže, bude vhodné budovat prostory pro volný čas, např. 

skate parky, multifunkční klubovny, posilovny, lezecké stěn apod. 

 

Obrázek 14: Dostupnost významných kulturních zařízení MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, 
krajem a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z 12/2006,6/2013 
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2.1.7 Životní prostředí  

 

2.1.7.1 Ochrana půdy 

Při porovnání dat o území obcí v roce 2008 a na konci roku 2012 dojdeme k následujícím závěrům. 

Výměra orné půdy se, vzhledem k celostátnímu vývoji v oblasti zemědělství, zvýšila o 52 ha. Stále tedy 

platí pro daný region jeho uplatnění a přetrvávající potenciál v rozvoji zemědělství, který by se měl 

náležitě využít. Orná půda celého stávajícího území působnosti MAS Uničovsko, o.p.s. zaujímá přes 65 

%. Jedná se o kvalitní ornou půdu s vysokým zastoupením tříd ochrany I. a II., zvláště v katastrech obcí 

Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Šumvald, Újezd a města Uničov. Nejvyšší podíl orné půdy (přes 

89 %) na rozloze katastrálního území má obec Újezd. 

 

Tabulka 21: Zastoupení jednotlivých druhů pozemků v MAS Uničovsko k 31.12.2008 a 31.12.2012 [v ha] 

Obec 
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Dlouhá 

Loučka 2 661 1 526 72 9 211 1 818 533 21 51 237 843 

Paseka 2 284 1 076 30 7 215 1 328 759 17 30 150 955 

Šumvald 2 099 1 421 52 27 147 1 646 238 81 40 93 452 

Troubelice 1 885 1 470 60 49 65 1 644 92 10 41 98 241 

Újezd 1 859 1 659 43   11 1 712 4 22 35 86 147 

Uničov 4 826 3 528 119   160 3 807 375 61 149 435 1 019 

Lipinka 249 88 14 13 39 154 76 1 4 13 94 

Medlov 3 131 1 718 61 154 87 2 021 897 14 40 159 1 110 

Nová 

Hradečná 1 140 617 33 18 57 724 347 9 15 45 415 

MAS 

celkem 

k roku 2012 

20 

134 13 103 484 277 992 14 854 3 321 236 405 1 316  5 276 
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MAS 

celkem 

k roku 2008 

20 

137 13 051 485 278 1 136 14 949 3 304 237 406 1 242 5 187 

Zdroj: ČSÚ 

 

Podobný nárůst ve výměře zaznamenala i lesní půda (+ 17 ha) a ostatní plochy (+ 74 ha). Nárůst ve 

výměrách je na úkor rozlohy trvalých travních porostů a nepatrného snížení celkové ekologické stability 

daného území (z původní 0,370 na 0,358), jehož hodnoty řadí území k intenzívně využívaným, zvláště 

zemědělskou velkovýrobou, autoregulační mechanismy v ekosystémech jsou oslabeny, což způsobuje 

značnou ekologickou labilitu území a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie (zvláště hnojení). 

Výstižné vyjádření koeficientu ekologické stability (KES) poskytuje obrázek dále, kde je možné 

vysledovat, že území MAS Uničovsko patří k vysoce nestabilním územím v rámci území okolních MAS, 

kraje i celé ČR. Nejhorší postavení má v území MAS obec Újezd, kde je KES roven 0,04, díky většinovém 

zastoupení orné půdy v celkové výměře katastrálního území a nejlépe si vede obec Lipinka díky vyššímu 

zastoupení stabilních ekosystémů.  

Dlouhodobá udržitelnost tohoto stavu je nemožná. Nároky na dodatkovou energii budou dále narůstat, 

a proto bude nutné opustit stávající formy obhospodařování půdy a přiklonit se k jiným formám 

hospodaření viz kapitola 2.10 Hospodářství. 
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Obrázek 15: Koeficient ekologické stability území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem 
a ČR  

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2012 

 

Ani již zmíněné vzrůstající zastoupení ploch lesní půdy k celkové výměře území nemění výše uvedené 

tvrzení o nestabilitě území. Lesy jako přírodní zdroj s řadou mimoprodukčních funkcí (klimatickou, 

vodohospodářskou, půdoochranou, rekreační, krajinotvornou či jako útočiště biodiverzity) jsou 

ovlivněny nejvíce hospodařením člověka v území. Dle obrázku níže je zřejmé, že v rámci širšího pojetí 

území má území MAS Uničovsko podprůměrné zastoupení lesní půdy. Obec Újezd má vzhledem 

k většinovému zastoupení orné půdy zanedbatelné zastoupení stabilního ekosystému – lesní půdy. 

V území jsou protipólem obce Paseka, Nová Hradečná a Lipinka, na jejichž území je cca 1/3 lesní půdy.  

Dle vyjádření starostů však v některých katastrálních územích dochází, i přes celkové zvyšující se 

zastoupení lesní půdy, k úbytku lesních porostů např. v obci Lipinka. Zvyšuje se těžební činnost a lesy 

mizí pravděpodobně i vzhledem poklesu hladiny podzemní vody, jejíž problematika je řešena dále. 
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Obrázek 16: Lesnatost území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR  

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2012 

 

I přes popis uvedený dříve v textu dochází z dlouhodobějšího hlediska (v průběhu let 2008 – 2012), 

vzhledem k informacím uvedeným v tabulce a grafu dále, k neustálému poklesu zastoupení 

zemědělské půdy jako celku, tedy i v součtu trvalých travních porostů, zahrad, ovocných sadů a orné 

půdy, na území MAS Uničovsko. I když vzrůstá zastoupení orné půdy, roste i zastoupení půdy ostatní 

na úkor stabilnějších forem zemědělské půdy jako jsou trvalé travní porosty. Tím je opět podpořeno 

tvrzení o nestabilitě území a nutnosti nastolení nového trendu v obhospodařování území. 
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Tabulka 22: Vývoj výměry zemědělské půdy za území MAS Uničovsko 2003 - 2012 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výměra 

zemědělské 

půdy v ha 

k 31.12. 15 077 15 049 14 972 14 956 14 954 14 949 14 945 14 880 14 878 14 854 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 5: Vývoj výměry zemědělské půdy za území MAS Uničovsko 2003 - 2012 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Zemědělská půda území MAS Uničovsko je ohrožena vodní erozí. Jedná se o ukazatel, který 

představuje rovněž možný pokles produkční schopnosti půdního fondu a jeho degradaci. Rovněž 

vypovídá o intenzitě zemědělské výroby, rozsahu a vlivu zornění, riziku zabahnění vodotečí i ohrožení 

osob a majetku na hranici zastavěného území. Prevencí před tímto jevem je realizace protierozních 

opatření v rámci plánu společných zařízení.  

Jak uvádí obrázek 15, jsou v regionu nejvíce ohroženy vodní erozí pozemky obce Nová Hradečná, 

Lipinka a Troubelice. Tato situace je dána i díky reliéfu zdejší krajiny, v níž převažuje kopcovitý terén. 

Naopak nejnižší úroveň erozního smyvu má město Uničov a obec Újezd. Opět se zde uplatňuje vliv 

reliéfu, který je téměř rovinný. V porovnání s průměrem kraje (3,5 t/ha/rok) a ČR (4,0 t/ha/rok) 

nevykazuje území MAS Uničovsko (3,1 t/ha/rok) o něco nižší ohrožení vodní erozí. 
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Obrázek 17: Vodní eroze zemědělské půdy MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z listopadu 2008 

 

2.1.7.2 Ochrana ovzduší 

Dle místního šetření i obrázků dále v textu je v území MAS Uničovsko zhoršená kvalita ovzduší 

vzhledem k existenci stacionárních (průmyslová a zemědělská činnost, skládky odpadů, spalování 

fosilních paliv,…) i mobilních (automobilová a letecká doprava; zemědělské, lesní a stavební stroje;…) 

zdrojů znečištění.  

V případě stacionárních zdrojů se dle registru znečišťovatelů na tomto stavu podílí podniky dle tabulky 

níže. Podniky se však v rámci výroby snaží vypouštět do ovzduší co nejmenší množství uvedených 

znečišťujících látek díky opatřením např. komínové filtry, odprášení tavících pecí apod.  

Situace se však vzhledem k ekonomickému vývoji v regionu, vzrůstající nezaměstnanosti a snaze ušetřit 

za vytápění používáním nekvalitního otopu nelepší. Lidé díky lokálním topeništím přispívají vysokou 

měrou k tomuto stavu ovzduší. 

 

Tabulka 23: Přehled znečišťovatelů v území 

Název společnosti a její 

umístění 
Popis činnosti 

Zdroj znečištění a znečišťující 

látky 

UNEX a.s. – Uničov 

strojírensko-metalurgická 

společnost dodávající odlitky a 

 slévárna a plynové kotelny – 

tuhé látky a CO 

 lakovny – uhlovodíky 
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Název společnosti a její 

umístění 
Popis činnosti 

Zdroj znečištění a znečišťující 

látky 

výkovky, svařence a těžké ocelové 

konstrukce 

MESPOL Medlov, a.s. – 

VKPP Medlov 

rostlinná a živočišná výroba, chov 

prasat a selat 

 amoniak 

Tagros a.s. - Troubelice 
rostlinná a živočišná výroba; chov 

prasat a skotu 

 amoniak 

VEPASPOL Olomouc a.s. 

– Paseka a Dlouhá 

Loučka 

živočišná výroba; chov prasat  amoniak 

ZODV Újezd u Uničova 
rostlinná a živočišná výroba; chov 

prasat, skotu a drůbeže 

 amoniak 

Zdroj: Vlastní šetření, www stránky společností 

 

Obrázek 18: Měřené územní emise stacionárních zdrojů MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, 
krajem a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z roku 2012 

 

Z obrázku vyobrazujícího celkové suspendované částice ze všech stacinárních zdrojů za časové období 

přepočtené na jednotku plochy zájmového území vyplývá, že kvalita ovzduší území MAS Uničovsko 
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v rámci širšího pojetí území, i co se týká průměru na kraj, není nejlepší. Nejhorší situace je v samotném 

městě Uničov a v obci Paseka, u kterých je znečištění v průměru i nad celorepublikovým. 

Znečištění ovzduší mobilními zdroji kopíruje dle uvedeného obrázku nejfrekventovanější komunikace 

území. Nejzatíženějšími územími jsou tedy město Uničov, obce Šumvald, Troubelice a Újezd. Vzhledem 

ke vzdálenější dostupnosti území ze silnic vyšších tříd nepatří území k tak zatěžovaným územím jako 

např. MAS Moravská cesta. 

 

Obrázek 19: Měrné emise mobilních zdrojů znečištění území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními 
MAS, krajem a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z roku 2012 

 

2.1.7.3 Ochrana vod a vodní režim krajiny 

Kvalita pitné vody, již je zásobováno území MAS Uničovsko, splňuje dle pravidelně prováděných 

rozborů všechny předepsané hygienické požadavky na pitnou vodu. Z ohlasů starostů však vyplývá, že 

se její zásoba snižuje, vzhledem k narůstajícímu počtu připojených obyvatel a v nejbližší době bude 

nutné hledat nové zdroje pro hromadné zásobování území. 

 

  

Emise z mobilních zdrojů [tun/km2] 
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Tabulka 24: Zdroje pitné vody v území MAS Uničovsko 

Obec Zdroj pitné vody 

Dlouhá Loučka 

 prameniště o vydatnosti 0,5 l/s do zemního VDJ 50 m3  

 vlastní studny obyvatel 

 pramenní jímka Křivá o vydatnosti 0,3 l/s přes zemní VDJ 50 m3 

 vrt HV1 o vydatnosti 9 l/s do zemního VDJ 2 x 250 m3 

Paseka 

 prameniště Haukovice v množství cca 2 l/s přes spotřebiště do zemního VDJ 

Paseka 2 x 100 m3 

 vrt o vydatnosti 5 l/s pro sanatorium + zemní VDJ 2 x 250 m3 

 studna o vydatnosti 6,8 l/s + výtlačný řad a zemní VDJ 100m3 pro závod 

VEPASPOL Olomouc, a.s. 

Šumvald 
 vlastní studny obyvatel 

 studna u Plinkoutského potoka pro ZD Šumvald + věžový VDJ 100 m3 

Troubelice 

 studna v západní části obce, kde jde voda přes ČS čerpána do zemního VDJ 

100 m3 

 vrt HT1 o vydatnosti 0,75 l/ napojený rovněž na VDJ 

Újezd 
 vlastní studny obyvatel 

 prameniště Haukovice (Paseka) 

Uničov 

 prameniště Haukovice a Brníčko přes úpravnu vody do věžového VDJ 1 000 m3 

pro Uničov a Benkov; zemní VDJ 2 x 1 000 m3 pro Benkov, Střelice a Renoty 

 jímací území Litovel do zemního VDJ 3 x 1 000 + 1 500 m3 pro Dětřichov 

 vlastní studny obyvatel 

Lipinka  vrtaná studna nad obcí do zemního VDJ HTP 250 m3 

Medlov 

 bývalá těžební jáma o kapacitě 6 l/s ležící severozápadně od obce Zadní 

Újezd, vodo je vedena na úpravnu vody odtud výtlačným řadem do zemního VDJ 

Medlov 2 x 250 m 3 

Nová Hradečná 
 jímací území a vrt severozápadně od obce s vydatností 1,6 l/s odkud je voda 

čerpána do zemního VDJ 2 x 100 m3 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V území existuje v k.ú. Dlouhá Loučka rezervní vodárenský zdroj pro oblast Olomoucka (Pomoraví). 

Lokalita umožní řešit málo vodné povodí bez současné akumulace vody, s vysokou rozkolísaností 

průtoků a relativně velkými odběry v dolní části povodí Oskavy (vodárenské odběry ze štěrkovišť) a též 
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nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí na dolním úseku 

Oslavy a dále Oskavy. 

Vodní tok zde má přírodě blízký charakter koryta a údolní nivy. Je lokalitou s výskytem kriticky 

ohroženého jasoně dymnivkového a silně ohrožených druhů – rosničky zelené, mečíku střechovitého 

a všivce mokřadního. Lokalita zasahuje do EVL Sovinecko, přírodního parku Sovinecko, nadregionálního 

biokoridoru a biocentra. 

I přes snahu udržet kvalitní pitné zdroje (zásoby podzemích vod), zvyšuje se jejich znečištění 

chemickými látkami, které činí zdroje nevhodnými k užití jako pitné. Znečištění podzemních vod se 

pravděpodobně zvyšuje díky vysokému podílu obhospodařovaných ploch, zvýšenému hnojení 

zemědělské půdy. Toto znečištění, které převyšuje normy environmentální kvality, je doloženo i 

obrázkem níže. 

 

Obrázek 20: Chemický stav podzemích vod území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem 
a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z března 2011 

 

V území existuje velký počet vodních ploch (rybníků, štěrkovišť, písníků, těžebních jam zaplavených 

vodou a lomů), které plní následující funkce: hospodářskou, rybochovnou, protipožární, biologickou či 

zavlažovací. Bylo by však možné je využít i k rozvoji přírodních koupališť, tedy k funkci rekreační, čímž 

by byla rozšířena nabídka cestovního ruchu v území MAS Uničovsko. Při bližším pohledu na obrázek 

níže však plošné zastoupení vodních ploch není tak vysoké jako v porovnání s územím MAS Nízký 

Jeseník. 
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Většina vodních ploch je napájena řekou Oskavou, která protéká územím. Největšími vodními plochami 

je Šumvaldský rybník a Pomocný rybník v obci Šumvald, Haukovický rybník a Rybník Uničov 

v uničovickém parku.  

Soustava šumvaldských rybníků (Šumvaldský či Hrubý rybník, Pomocný rybník, Dlouhý rybník, tři menší 

rybníky navzájem propojené s názvem U sádek a samotné sádky) má celkovou plochu 61,77ha, její stav 

je udržovaný a jednotlivé rybníky plní funkce hospodářské, rybochovné či protipožární. 

Rybníky Městské parku Uničov představují 8 vodních ploch s různými velikostmi, sloužící 

k extenzivnímu chovu ryb, s funkcí okrasnou, krajinotvornou a akumulační. 

 

Obrázek 21: Podíl vodních ploch území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2012 

 

2.1.7.4 Ochrana přírody a krajiny 

Obecná ochrana přírody a krajiny 

Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny jsou v území MAS Uničovsko chráněny významné krajinné 

prvky (VKP), které definuje § 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Mezi ně patří 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability. Ze zákona jimi jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dle § 6 je možné jiné části krajiny registrovat jako VKP, a to především mokřady, stepní trávníky, 

remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 
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výchozy a odkryvy, ale i cenné plochy porostů sídelních útvarů či historické zahrady a praky. Přehled 

registrovaných VKP je shrnut v následující tabulce. 

 
Tabulka 25: Přehled registrovaných VKP na území MAS Uničovsko 

Název VKP Důvod ochrany 
Rozloha 

[ha] 

Datum 

vyhlášení 

Historický park Dlouhá Loučka dřeviny parku a hnízdící ptactvo 1,55 15.7.1996 

Bradlo - Nová Hradečná zalesněný vrch s projevy zvětrávání 0,86 10.10.2000 

Městský park Uničov park s významnými dřevinami 15,62 17.10.2003 

Historický park Paseka park s významnými dřevinami 14,08 25.4.1997 

Remíz u toku Lukavice - Uničov dřevinný remíz u vodního toku 0,63 9.9.1996 

Skalky Medlov 
louky s teplomilnými a vápenomilnými 

rostlinami, ptactvo 3,84 31.1.1996 

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, duben 2004 a AOPK ČR 2012 

 

Přírodní parky 

K ochraně krajinného rázu, kterou jsou zejména přírodní, kulturní a historické charakteristiky určitého 

místa či oblasti, a území je chráněno před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu, je dle § 

12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zřízen statut přírodního parku.  

V rámci regionu MAS Uničovsko se na katastrálním území obcí Šumvald, Dlouhá Loučka a Paseka 

rozprostírá Přírodní park Sovinecko. 

Přírodní park Sovinecko byl vyhlášen roku 1994 na celkové rozloze 19 910 ha, z toho 8 940 ha v 

Olomouckém kraji v ORP Olomouc, Šumperk a Bruntál. Důvodem vyhlášení je ochrana zvlněného 

terénu, který je protnut několika hlubokými údolími (místně zvanými žleby), které sledují celkový sklon 

území Nízkého Jeseníku. Napříč celým územím protéká říčka Oskava mající celou řadu přítoků např. 

říčku Tepličku (protékající Pasekou). Vyskytuje se zde zachovalá pestrá fauna 2. - 5. vegetačního stupně 

např. bohatě zmlazující jedle bělokorá, jilmy, mečík střechovitý, všivec ladní, prstnatec májový atd. 

 

Územní systémy ekologické stability 

Další částí obecné ochrany jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES) definované zákonem ČNR 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny představující vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jednotlivé 
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skladebné části ÚSES - biocentra, biokoridory a interakční prvky mají dle rozlišených úrovní místní, 

regionální a nadregionální různé parametry umožňující uchování a reprodukci přírodního bohatství, 

příznivě působí na okolní méně stabilní části krajiny a vytváří základ pro její mnohostranné využití. 

Na území MAS Uničovsko je dle obrázku dále celkem rovnoměrně rozložena síť ÚSES všech úrovní. Dle 

vyjádření starostů je však nutné pro celkovou stabilizaci území provést komplexní pozemkové úpravy, 

realizovat plány společných zařízení, které obsahují doplnění sítě ÚSES na místní úrovni a pomohou 

v území vyřešit problémy s vodou (odtokem a zadržování, čistota podzemních zdrojů), rozlohou 

zemědělských monokultur, realizací polních cest apod. 

 

Obrázek 22: Schematické znázornění sítě územních systémů ekologické stability na území ORP 
Uničovsko  

Zdroj Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, duben 2004 

 

Speciální ochrana přírody 

Zvláště chráněná území 

Region MAS Uničovsko nemá vysoké zastoupení zvláště chráněných území v celkovém hodnoceném 

území, jak je patrné z obrázku dále. Zastoupení tohoto cenného přírodního dědictví je ukazatelem 

vyšších přírodních i rekreačních hodnot, ale rovněž indikuje určité omezení rozvoje zástavby v území.  
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Obrázek 23: Zastoupení zvláště chráněných území v rámci území MAS Uničovsko ve srovnání s okolními 
MAS, krajem a ČR  

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z ledna 2012 

 

V rámci katastrálních území města Uničov a obce Medlov se rozprostírá CHKO Litovelské Pomoraví, 

zasahující i do území MAS Mohelnicko a MAS Moravská cesta. Toto zvláště chráněné území bylo 

vyhlášeno v roce 1990 a zaujímá rozlohu 93 km2. Důvodem ochrany je hodnotná krajina, její vzhled, 

typické znaky a přírodní zdroje. Typickými znaky jsou její povrchové plochy a toky, její vegetační kryt a 

volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také 

rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Pro 

své mimořádné přírodní hodnoty bylo v rámci CHKO vyhlášeno několik maloplošných zvláště 

chráněných území. V rámci katastrálního území obce Medlov se jedná o Přírodní rezervace Doubrava 

a Přírodní rezervace U spálené.  

PR Doubrava – chráněné území bylo vyhlášeno na ploše 21,9005 ha. Převažujícím biotopem jsou zde 

hercyské dubohabřiny, okrajově i teplomilné a kyselé doubravy, suťové lesy, jasanové olšiny, tvrdý luh 

a jejich vzájemné přechody. Doplňujícími společenstvy jsou prameniště, malé vodní toky a drobné 

skalní výchozy. 

PR U spálené – chráněné území o rozloze 23,17 ha, vyhlášené z důvodu zajištění ochrany a trvalého 

vývoje přirozeného lesního společenstva svěžích březových doubrav s bezkolencem, které je zde 

mimořádně typicky vyvinuté a dosahuje zde západního okraje svého geografického rozšíření. 
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Obrázek 24: Speciální ochrana přírody na území MAS Uničovsko  

Zdroj AOPK ČR 2014 

 

Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany 

přírody za památné stromy. Tyto stromy je pak zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, 

jejich ošetření je prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody. Všechny vyhlášené památné stromy 

jsou evidovány v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a 2) 

V území MAS Uničovsko jsou evidovány památné stromy, jejichž soupis je uveden níže v tabulce.  

 

Tabulka 26: Evidované památné stromy území MAS Uničovsko (zdroj Koncepce ochrany přírody a 
krajiny pro území Olomouckého kraje, duben 2004) 

Obec Označení památného stromu Druh památné stromu 

Šumvald Dub na vyhlídce Quercus robur 

Uničov Platan římský 

Lipový dvůr 

Dub u Králové 

Platanus x acerifolia 

Tilia cordata (3 ks) 

Quercus robur 

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, duben 2004 a AOPK ČR 2012 

památné stromy 

Maloplošná zvláště chráněná 
území 
Evropsky významná lokalita 
NATURA 2000 

Ochranná pásma ze zákona 

Ptačí oblast NATURA 2000 

Velkoplošné zvláště chráněné 
území bez zonace 

Velkoplošné zvláště chráněné 
území se zonací 
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NATURA 2000 

Uvedená síť území NARTURA 2000 byla vytvořena při vstupu ČR do EU podle směrnice z roku 1992 č. 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 

z roku 1979 č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků. Jedním z nejvýznamnějších kritérií pro 

začlenění území do sítě NATURA 2000 je přítomnost vybraných biotopů, tzv. typů přírodních stanovišť 

(biotopů), jejichž vymezení je převážně založeno na fytocenologické klasifikaci vegetace. 

Nejenom v rámci území MAS Uničovsko, ale i v rámci celé ČR, se ve většině případů území soustavy 

NATURA 2000 překrývá se zvláště chráněnými územími. Na území MAS Uničovsko tedy zasahují 

vymezená Evropsky významná lokalita (EVL) Sovinec a Litovelské Pomoraví, Ptačí oblast Litovelské 

Pomoraví (viz obrázek 17). 

EVL Sovinec zasahuje do území obce Dlouhá Loučka a představuje zachovalé a různorodé bučiny na 

velkých souvislých plochách s vysokým procentem zastoupení mladých porostů. 

EVL Litovelské Pomoraví zasahuje do území města Uničova a obce Medlov. Jedná se o území se 

smíšenými jasanovo-olšovými lužní lesy temperátní a boreální Evropy; bezkolencové louky na 

vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílových půdách; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; jeskyně 

nepřístupné veřejnosti; dubohabřiny, smíšení lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek. Z živočichů se zde vyskytují 

bobr evropský, čolek velký, kuňka ohnivá, modrásek bahenní, netopýr černý, ohniváček černočárný, 

svinutec tenký a vydra říční. 

PO Litovelské Pomoraví zasahuje opět do území města Uničova a obce Medlov. Jedná se o ochranu 

populace ledňáčka říčního, strakapouda prostředního, lejska bělokrkého a jejich biotopů. 

Vzhledem k tomu, že soustava NATURA 2000 představuje ochranu vybraných biotopů je v tabulce níže 

uveden souhrn přírodních biotopů nacházejících se v území MAS Uničovsko. 

 

Tabulka 27: Přehled přírodních biotopů území MAS Uničovsko 

Hlavní typ biotopu (formační 

skupiny nebo skupiny 

základních jednotek 

Zahrnuté biotopy 

Kód biotopu Název biotopu 

Mokřady a pobřežní vegetace M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 
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Hlavní typ biotopu (formační 

skupiny nebo skupiny 

základních jednotek 

Zahrnuté biotopy 

Kód biotopu Název biotopu 

M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 

Skály, sutě 
S1.2 

Štěrbinová vegetace silikátových skal a 

drolin 

Vlhké trávníky T1.4 Aluviální psárkové louky 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 

Mezofilní trávníky T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 

T1.3 Poháňkové pastviny 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 

Xerofilní trávníky 

T3.4D 

Širokolisté suché trávníky, porosty bez 

význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného (Juniperus communis) 

T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd 

Vrbiny K1 Mokřadní vrbiny 

Křoviny K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

Olšiny L1 Mokřadní olšiny 

Lužní lesy 
L2.2A 

Údolní jasanovo-olšové luhy – Říční a 

typické údolní luhy 

L2.2B 
Údolní jasanovo-olšové luhy – Potoční a 

degradované luhy 

L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek – ostatní porosty 

Dubohabřiny L3.1 Hercynské dubohabřiny 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

75 
 

Hlavní typ biotopu (formační 

skupiny nebo skupiny 

základních jednotek 

Zahrnuté biotopy 

Kód biotopu Název biotopu 

L3.2 Polonské dubohabřiny 

Suťové lesy L4 Suťové lesy 

Bučiny L5.1 Květnaté bučiny 

L5.4 Acidofilní bučiny 

Doubravy acidofilní L7.1 Suché acidofilní doubravy 

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, duben 2004, vlastní zpracování 

 

2.1.7.5 Odpadové hospodářství 

V rámci MAS Uničovsko funguje jedna svozová firma EKO-UNIMED s.r.o. vlastněná městem Uničov a 

obcí Medlov s podílem 50:50. Směsný komunální odpad (SKO) je svozovými vozy svážen z jednotlivých 

obcí odděleně, aby bylo možné určit množství vyprodukovaného odpadu danou obcí a ujeté kilometry. 

SKO je odvezen na skládku odpadů, která je situována v katastrálním území obce Medlov. Tato 

komunální skládka je otevřená od roku 1994 a průběžně jejím rozšiřováním byla dosažena celková 

konečná kapacita 1 610 000 m3. Dle propočtů by, dle stávajícího množství dováženého odpadu za roku 

(cca 29 000 t), měla kapacita vystačit ještě na dalších 15 let. Svoz v obcích probíhá většinou 1 x za 14 

dní, ve dvou obcích 1 x za měsíc. Množství odpadu na občana není omezeno. V rámci jedné domácnosti 

může být vyváženo více popelnic, tak aby občané neměli potřebu vytvářet „černé skládky“. I přesto 

však dochází k těmto jevům, i když v minimálním množství. 

Separovaný komunální odpad je odvážen pravidelně z jednotlivých obcí zájmového území společností 

EKO-UNIMED s.r.o., která jej předává společnosti EKOKOM a.s., jenž jej posléze dále rozváží na třídící 

linky dalším společnostem zabývajícími se zpracováním tohoto separovaného odpadu (viz tabulka 

níže). Následně jsou čtvrtletně společností EKOKOM a.s. rozesílány výnosy z tříděného odpadu. 

Odměny za tříděný odpad převyšují náklady na jeho svoz. Dle vyjádření zaměstnanců svozové firmy se 

třídí nedostatečně. Odůvodněním jsou nálezy např. obalů z plastu v popelnicích před svozem této 

separované složky. Často se stává, že v okolí kontejnerů na tříděný odpad dochází k jeho hromadění, a 

to zvláště v případě, že je již naplněn.  

V současné době se neuvažuje o změně svozové firmy z důvodu vysokých nákladů na dopravu 

v případě konkurenčních firem. Neuvažuje se rovněž o navýšení poplatku za svoz a jejich četnosti. 
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Změnu by bylo však vhodné učinit v případě třídění odpadů. Provést opět osvětu v třídění, navýšit 

počet kontejnerů na separovaný odpad či četnost jejich svozu.  

 

Tabulka 28: Přehled třídících linek pro separovaný odpad MAS Uničovsko 

Separovaný odpad Třídící linky 

Tetrapak, plasty 

REMIT s.r.o. (pobočka Šternberk) – Marius Pedersen a.s. 

Van Gansewinkel, a.s. (pobočka Olomouc) 

ECOPAK, spol. s.r.o. (pobočka Šumperk) 

Papír 

SITA CZ a.s. (logistické centrum Olomouc) 

MAD PAPÍR a.s. (sídlo Olomouc) 

ECOPAK, spol. s.r.o. (pobočka Šumperk) 

BOHEMIA RECYCLING s.r.o. (sídlo Kostelec na Hané) 

Kovy KIWEK METAL s.r.o. (provozovna Olomouc) 

Sklo 
AMT s.r.o. Příbram* 

SPL Recycling a.s. (Chudeřice u Bíliny)* 

Zdroj: Šetření v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

*jezdí si sami 

 

Sběrné dvory slouží k odevzdání všech druhů odpadů, tříděných i netříděných. Mimo možného 

odevzdání papíru, plastů či skla, je zde možné zanechat např. starý nábytek, televize či podlahové 

krytina. V některých, jejž mají speciální vybavení, je možné odevzdat i nebezpečný odpad.  

V území MAS Uničovsko se takovéto místo nachází ve městě Uničově. Zde je možné odevzdat odpad 

velkých rozměrů (např. koberce, nábytek, matrace), nebezpečný odpad (léčiva, chemikálie, barvy, 

vyjetý olej, baterie), plasty, sklo, papír, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky, vyřazené elektronářadí a 

textil. Sběrný dvůr slouží bezplatně občanům města Uničova, za poplatek i občanům okolních obcí. 

Další sběrný dvůr je ve výstavbě v obci Újezd.  

V rámci obec Šumvald je zřízeno sběrné místo elektroodpadu a v obci Dlouhá Loučka funguje malý 

sběrný dvůr. Ve většině obcí probíhá každoročně (1 – 2 krát) svoz nebezpečného odpadu, 

velkoobjemového odpadu, oděvů, elektroodpadů, sběr papíru a železa. 

V území se nachází i několik výkupen odpadů, některé jej dokonce zpracovávají. 
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Tabulka 29: Přehled výkupen odpadu 

Název zařízení Obec Vykupovaný odpad 

EKO – UNIMED s.r.o.  Medlov 
sběr a výkup nebezpečného odpadu od soukromníků i 

občanů 

Zdeněk Beňo Uničov sběr a zpracování ostatních odpadů 

Trnka – služby, s.r.o. Troubelice 
výkup a zpracování kovových (železných i barevných) 

odpadů 

KIWEK METAL s.r.o. Uničov 

výkup, sběr a zpracování kovů, odpadu a druhotných 

surovin 

výkup – měď, železo, zinek, hliník, mosaz, olovo, 

nemagnetický nerez; papír, ekologická likvidace 

vozidel a autovlaků 

Zdroj: Šetření v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

 

Dalším problém v území je nakládání s bioodpadem. V území MAS existují prozatím tři komunitní 

kompostárny pro ukládání bioodpadu z veřejné zeleně a zahrad místních občanů, a to ve městě Uničov 

a v obcích Paseka a Dlouhá Loučka. Obec Nová Hradečná má dohodu s obcí Libina a vozí za poplatek 

svůj bioodpad jednou za dva týdny na místní kompostárnu. Další třídění bioodpadu probíhá u 

uvědomělých občanů obcí, kteří mají své popř. obecní kompostéry. Ve městě Uničově jsou u rodinných 

domů nádoby na bioodpad a kompostéry v zahrádkářských oblastech. V rámci sídlišť ještě nebyla tato 

problematika dořešena. Kompostárny, jako zpracovatelé bioodpadu však následně řeší, bohužel, jiný 

problém, a to odbyt produkovaného kompostu. 

Stávající systém separace a svozu bioodpadu není řešen plošně a má nedostatky. Ve své podstatě 

vůbec neřeší problematiku bioodpadu z kuchyní. Stále tedy dochází k ukládání velkého množství 

bioodpadu na skládky, který by jinak mohl být využíván na kompostárnách a posléze navrácen ve formě 

kompostu do přírody. Tím by se zlepšila kvalita půdy, její zpracovatelnost, sorpční komplex lehčích půd, 

nakypření utužených a těžkých půd, může redukovat choroby rostlin a působení škůdců, snižuje 

kyselost půd a stabilizuje její pH, zvyšuje vodní jímavost a vodní kapacitu, snižuje vodní erozi na svazích, 

snižuje spotřebu vody, zabraňuje vysychání půd, dlouhodobě zabezpečuje rostlinám důležité živiny, 

zvyšuje vzcházivost osiv i sadby, regeneruje narušené půdy a podporuje život v půdě. 
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Tabulka 30: Přehled zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

Název zařízení Obec Popis 

Technické služby Uničov, spol. s.r.o. Uničov 
komunitní kompostárna s max. 

kapacitou 2 000 t 

Obec Paseka Paseka 
komunitní kompostárna s max. 

kapacitou 300 t 

Obec Dlouhá Loučka Dlouhá Loučka 
kompostárna s max. kapacitou 

900 t 

Obec Libina Libina 
ukládání BRO pro obec Nová 

Hradečná 

Zdroj: Šetření v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba začít neodkladně řešit tuto problematiku. Bude důležité si 

uvědomit, co se bude dít s SKO po uzavření skladky v Medlově. Jakým způsobem bude likvidován. Dále 

bude nutné se zaměřit na třídění odpadu a jeho kontrolu. Vysvětlit lidem důležitost třídění a jeho 

výhody, které přináší obci a životnímu prostředí. Zakoupit nové nádoby na separovaný odpad, klást 

důležitost na třídění BRKO a dořešit systém tohoto třídění např. na sídlištích v Uničově. Bude důležité 

vyřešit nutnou potřebu sběrných dvorů, ať nově budovaných či možnost odevzdání odpadu bez 

poplatku a nedostatek kompostáren spojený s odbytem produkovaného kompostu. 

 

2.1.7.6 Kontaminovaná místa 

Na území MAS Uničovsko se nachází několik kontaminovaných míst, které je vhodné postupně 

likvidovat, aby nedocházelo k zásahům do stavu životního prostředí. Níže je uveden seznam většiny 

registrovaných kontaminovaných lokalit na území MAS. Daná místa jsou evidovaná v Systému evidence 

kontaminovaných míst (SEKM) Ministerstva životního prostředí. 

 

Tabulka 31: Kontaminovaná místa na území MAS Uničovsko 

Katastr  Název lokality 

Dolní Dlouhá Loučka U spálené hospody 

Dolní Dlouhá Loučka DTS 4516 Dlouhá Loučka-závlahy 

Horní Dlouhá Loučka Na pile 

Horní Dlouhá Loučka Vohralíkova zmola 
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Horní Dlouhá Loučka DTS 4513 Dlouhá Loučka-Valšův důl 

Paseka u Šternberka Horní lom I, II 

Šumvald DTS 4551 Šumvald-u Oskavy 

Šumvald Malá Horka 

Šumvald U lihovaru 

Troubelice Hukadla 

Troubelice Hukadla II 

Troubelice Hůrka 

Troubelice Lom Troubelice 

Troubelice Lom-sídliště 

Troubelice Nádraží 

Troubelice U nádraží 

Újezd u Uničova U trati-škarpa 

Uničov Uničov - bývalá plynárna 

Medlov u Uničova Barbora 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (SEKM) 

 

2.1.8 Cestovní ruch 

Území MAS Uničovsko má v širším pojetí potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, zvláště ve směru 

krátkodobé rekreace (do čtyř dnů), městské (kulturně – poznávací) rekreace a sportovně – rekreační 

turistiky. Území je díky své geografické poloze vhodným výchozím bodem do turisticky velmi 

atraktivních lokalit Nízkého Jeseníku i dalších krajinných celků.  

Místní krajina může nabídnout nezaměnitelnou atmosféru vesniček, lesů a řadu přírodních scenérií 

s předpokladem pro zvláště letní turistiku pěší, cyklistickou, houbaření či přírodní koupání. V zimně se 

zaměřením na běžecké lyžování. Město Uničov pak městskou památkovou zónu s chráněnými objekty 

městských domů, kašnami, pomníky či sloup a bohatou nabídkou sortovního a kulturního vyžití. 

Mezi přírodní a kulturní zajímavosti, které je možné v okolí navštívit, patří hřbet Bradlo s krásnou 

upravenou panoramatickou vyhlídkou do širokého okolí, sanatorium v Pasece, největší rybník 

Olomouckého okresu v Šumvaldu či v širším okolí Rešovské vodopády, hrad Sovinec nebo zřícenina 

hradu Rabštejn. 

Vzhledem k všeobecně nastavenému trendu rozvoje cykloturistiky, která je rozvíjena jako součást 

zdravého životního stylu šetrného k životnímu prostředí, je v území MAS Uničovsko tento trend 
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následován již řadu let. Dle vyjádření starostů bude tento trend pokračovat i v následujícím období 

rozšiřováním sítě cyklotras a cyklostezek, tak aby došlo ke smysluplnému propojení atraktivních 

turistických míst širokého okolí. Bude tedy nutná spolupráce i s okolními místními akčními skupinami. 

S dalším rozvojem cykloturistiky bude nutné rozvíjet i doplňkové služby jako odpočívadla 

s občerstvením či restaurací s možností případného krátkodobého ubytování, cykloservisy, či 

informační systém. 

Současnou cílovou skupinou jsou lidé z Olomouckého kraje a okolních krajů (Moravskoslezský, Zlínský, 

Jihomoravský), kteří hledají příležitosti k aktivnímu trávení volného času. Významnou skupinou hostů 

se mohou stát i turisté z Německa, Nizozemí nebo Polska.  

Vedle kulturního a přírodního potenciálu je nutné nabídnout i služby jako jsou stravování a ubytování. 

Tyto služby jsou v MAS zastoupeny poměrně dobře, nicméně je nutné zvýšit jejich kvalitu a zlepšit jejich 

stav. 

V rámci stávajících cyklostezek jsou značeny následující cyklotrasy: 

 

Královstvím lesních skřítků  

Jedná se o nenáročnou trasu vedenou po asfaltových a zpevněných lesních cestách a silnicích III. třídy 

v délce 27, 5 km vedoucí přes Uničov - Střelice - Nový Dvůr - Litovel - Pňovice - Dětřichov - Želechovice 

- Brníčko a zpět do Uničova. 

 

Za kouzlem pohádek a moudrostí stromů 

Trasa vede mírně zvlněným terénem převážně po asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy v délce 

21 km z Uničova přes Medlov - Hlavice - Úsov - Holubice - Dědinka - Troubelice - Lazce a opět zpět do 

Uničova. 

 

Za střípky minulosti 

Náročnější trasa, která vede členitějším terénem převážně však po asfaltových cyklotrasách a silnicích 

III. třídy v délce 31 km z Uničova přes Brničko - Želechovice - Dětřichov - Pňovic - Žerotín - Újezd - 

Haukovice - Paseka - Slovinec - Těchanov - alšovský Důl - Dlouhá Loučka - Horní Sukolom - Plíškův Mlýn 

- Lazce a zpět do Uničova. 
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Loupežnická 

Náročná trasa v členité terénu vedoucí po značených cyklotrasách a silnicích III. třídy v délce 40 km 

vedoucí z Uničova - Brníčko - Dlouhá Loučka - Šumvald - Oskava - Libina - Obědné - Lipinka - Nová 

Hradečná - Troubelice - Lazce a zpět do Uničova. 

 

 

Tabulka 32: Přehled zajímavostí dle jednotlivých obcí 

Obec Zajímavosti turistické, přírodní a kulturní 

Dlouhá Loučka 
gotický kostel sv. Bartoloměje s cenným kruhovým portálem, barokní zámek 

z roku 1709, historický park 

Paseka 

kostel a areál kostela sv. Kunhuty, sloup Nejsvětější trojice na hřbitově z pol. 

19. stol., kříž u branky před vstupem do areálu kostela, ohradní zeď kolem 

areálu, socha sv. Jana Nepomuckého před severozápadním nárožím kostela, 

historický park 

Šumvald 

gotický kostel sv. Mikuláše z pol. 14. stol. s cennými barokními plastikami a 

malbami (dřevěná plastika Krista – řezbářská práce z poč. 18. stol. a pozdně 

gotický zvon z roku 1502, 4 x boží muka, 2 x kaple, památný strom, soustava 

rybníků 

Troubelice panské dvory a statky založeny na přelomu 13. – 14. stol. 

Újezd 
farní kostel sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní zeď a 

mnoho kamenných křížů 

Uničov 

kostel Nanebevzetí P. Marie, sousoší sv. Jana Nepomuckého, sloup se sochou 

kojící P. Marie, sloup se sousoším - Mariánský sloup, pomník padlých 

volyňským Čechům, kašny (s Neptunem, s orlem), železný krucifix, radnice, 

městské a měšťanské domy, Medelská brána a Vodní branka (součást 

městského opevnění), fara, městské opevnění, městská věznice, klášter 

minoritů s kostelem Povýšení sv. Kříže, městský park s vodními prvky, CHKO 

Litovelské Pomoraví, památné stromy 

Lipinka kaple sv. Václava 

Medlov 
gotický kostel sv. Petra a Pavla (renesanční věž o výšce 27 m), skalky, CHKO 

Litovelské Pomoraví – PR Doubrava a PR U spálené 
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Obec Zajímavosti turistické, přírodní a kulturní 

Nová Hradečná 

barokní kostel sv. Vavřince z roku 1764 s farou, hospodářskou budovou a 

ohradní zdí, hromadný hrob obětí protifašistického odboje, socha sv. Jana 

Napomuckého, vrchol Bradlo 

Zdroj: Vlastní šetření 

 
Vzhledem k uvedeným zajímavostem území MAS Uničovsko je nutné zmínit rovněž nutnost péče o toto 

kulturní dědictvím, které může být realizováno prostřednictvím různých dotačních titulů. 

 
Již v kapitole „Ochrany vod“ bylo zmíněno využití vodních ploch jako přírodních koupališť pro rozvoj 

cestovního ruchu. Z vyjádření starostů vyplývá, že mají zájem na aktivitách, které by využili tento 

přírodní potenciál pro rozšíření nabídky cestovního ruchu. 

 

2.1.9 Hospodářství 

Struktura hospodářství území MAS Uničovsko je ovlivněna mnoha faktory, a to především historickým 

vývojem, přírodními podmínkami, geografickou polohou a v neposlední řadě strukturou osídlení. 

Hlavním důvodem osídlení území v minulosti byla přítomnost nerostných surovin. V počátcích těžené 

zlato a stříbro vystřídala těžba železné rudy, pokrývačských břidlic a stavebního lomového kamene. 

Postupně se však lidé začali, i přes nepříznivé klimatické podmínkám, živit zemědělstvím a řemeslnou 

výrobou zaměřenou na tkalcovství a zpracování tkanin. Území má vrchovinný charakter – zvlněný, 

členitý a převážně svažitý terén, který znesnadňoval přístup mechanizace. Rostlinná výroba nebyla 

nikdy ve zdejších podmínkách výnosná, a tudíž se soustřeďovala na pěstování spíše méně náročných 

druhů jako obiloviny (hl. oves a žito), pícniny, okopaniny (brambory) či technické plodiny (len). 

V popředí zájmů byl také pastevecký chov dobytka. 

Při porovnání let 2008 a 2012 (viz grafy níže) lze na podílu hospodářství v regionu MAS Uničovsko, v 

zastoupení jednotlivých sektorů vysledovat, že převažuje terciární sektor (obchod, služby) vykazující 

nejvyšší podíl na hospodaření regionu, a to 58,24 % pro rok 2012. Ve srovnání s rokem 2008 se jedná 

o mírný pokles o 1,61 %, kdy v roce 2008 představoval zastoupení 59,85 %. Následuje sekundární 

sektor (průmysl a stavebnictví) s podílem 30,35 %, u kterého naopak došlo k mírnému navýšení oproti 

roku 2008, a to o 0,93 % z původních 29,42 %. Primární sektor (zemědělství, myslivost, lesnictví a 

rybolov) 4,48 %. 
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Graf 6: Struktura hospodářství na území MAS Uničovsko k 31.12.2008 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 7: Struktura hospodářství na území MAS Uničovsko k 31.12.2012 

Zdroj: ČSÚ 

 

Podnikatelské subjekty působící v území MAS Uničovsko 

V obcích území MAS Uničovsko bylo dle údajů ČSÚ k 31.12.2012 3 974 ekonomicky aktivních subjektů. 

Většina z nich (89 %) představovala drobné podnikatele bez zaměstnanců zabývajícími se různými 

službami - autoservis, soukromý zemědělec, stolárna, opravna kol a jiné řemeslné služby. Uvedenou 

informaci potvrzuje i obrázek 22, který představuje poměr zaměstnanosti ve středních podnicích 
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k zaměstnanosti v malých a mikropodnicích (vč. OSVČ). Z hodnot v obrázku je patrné, že v území chybí 

právě střední podniky, což vypovídá rovněž o nestabilitě podnikatelské sféry území. Proto by bylo 

vhodné v území podporovat zvláště tyto střední podniky a začínající podnikatel. 

 

Obrázek 25: Struktura zaměstnanosti podle velikosti podniků MAS Uničovsko ve srovnání s okolními 
MAS, krajem a ČR 

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2010 

 

Lidé často dojíždějí v rámci regionu za zaměstnání do města Uničova, jenž má i dle obrázku 24, největší 

zastoupení velkých podniků. Ty se obecně podílejí více na zaměstnanosti a vykazují vyšší ekonomickou 

stabilitu a zahrnují i dodávky služeb a výrobků od malých a středních podniků. 
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Obrázek 26: Podíl velkých podniků MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR  

Zdroj EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2010 

 

Mezi největší zaměstnavatele v regionu patří: 

 Odborný ústav Paseka – poskytující lůžkovou zdravotní péči, rehabilitace, sociální 

hospitalizaci; ambulantní a zdravotní péči (plicní, chirurgická, rehabilitační, neurologická a 

praktického lékaře). Zaměstnává cca 300 lidí regionu MAS Uničovsko i okolí. 

 Paseka, zemědělská a.s. Babice – společnost zaměřená na zemědělskou výrobu, a to zejména 

na výrobu rostlinnou (pěstování obilovin, řepky, kukuřice, cukrová řepa a plodin na zajištění 

krmivové základny pro výrobu živočišnou) a živočišnou (specializace na výrobu mléka, 

vepřového masa a v menší míře masa hovězího). K 31. 12. 2013 měla 319 zaměstnanců. 

 Tagros a.s. – společnost zaměřená rovněž na klasickou zemědělskou výrobu rostlinnou 

(krmivová základna pro živočišnou výrobu, sladovnický ječmen, cukrová řepa, pšenice, řepka) 

a živočišnou (výroba mléka, chov prasnic a odchov selat, výkrm býků a jatečních vepřů). Dále 

se zabývá ovocnářstvím (jabloňové a švestkové sady) a obhospodařuje dlouhodobě pronajaté 

soukromé lesy (zpracování kulatiny a zakázková produkce stavebního a tesařského řeziva). 

Závodní stravování dodává obědy občanům okolních obcí, drobným podnikatelů a firmám. 

Provozovaná restaurace je zaměřena na školení, firemní akce a rodinné oslavy. V současné 

době poskytuje pracovní příležitost 120 stálým zaměstnancům.  

 Zemědělské družstvo Újezd u Uničova – společnost je rovněž zaměřena na klasickou 

zemědělskou výrobu rostlinnou (specializuje se na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen 

a cukrovou řepu, dále seje řepku, mák a kukuřici na zrno a na zeleno) a živočišnou (výroba 
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mléka, odchov selat, výkrm vepřů, chov drůbeže na maso a pro vejce). Provozují vlastní jatka, 

na kterých zpracovávají jateční zvířata z vlastního chovu a produkují maso a masné výrobky 

vyrobené dle originální receptury. Vlastní produkty (maso, uzeniny a vejce) prodávají ve třech 

vlastních prodejnách a jednom stánku.  

 Unex a.s. – strojírensko-metalurgická firma zabývající se výrobou odlitků z oceli (manganové a 

legované), z litiny (tvárné a šedé) o hmotnostech 50 g až 18 t, výrobou zápustkových výkovků 

z oceli (uhlíkové, legované a konstrukční) a svařenců (z běžných konstrukčních i speciálních 

ocelí), zajišťuje servis velkostrojů, montáže a kompletace např. jeřábů, mostních ocelových 

konstrukcí apod. V současnosti zaměstnává cca 1 500 pracovníků. 

 Ingersoll Rand CZ – specializuje se na montáž a testování stacionárních šroubových 

kompresorů, montáž 2 až 4 válcových pístových kompresorů pro chladící okruhy, vyrábí dveřní 

a okenní příslušenství a sanitární zařízení z nerezu a mosazi. Zaměstnává více než 260 

pracovníků různých technických profesí. 

 Miele Technika s.r.o. – závod, který je součástí německé skupiny Miele a zabývá se výrobou 

bílé techniky (pračky s horním a předním plněním, sušičky prádla, kombinované přístroje na 

praní a sušení či myčky nádobí). V současné době má cca 1 100 stálých zaměstnanců. 

 Úsovsko a.s. – ač nemá společnost sídlo v území MAS Uničovsko, podílí se na zaměstnanosti 

obyvatel. Jedná se o společnost sestávající se z různých divizí, přičemž v rámci území 

obhospodařují pozemky za účelem zemědělské výroby. 

 HEXPOL Compounding – člen švédské společnosti HEXPOL AB a jedna z předních světových 

skupin v oblasti vývoje a výroby zdokonalených vysoce kvalitních gumárenských směsí, TPE 

směsí, speciálních produktů a pogumování válců.  

 

Nezaměstnanost 

Z grafu níže je patrné, že v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti ve všech obcích 

MAS Uničovsko i v Olomouckém kraji jako celku. Největší nárůst pak zaznamenala obce Lipinka a to o 

celých 18,52 % během jednoho roku. Naopak k nejmenšímu nárůstu došlo v Pasece (7,07 %). K tomuto 

růstů nezaměstnanosti došlo především výrazným poklesem zakázek a ekonomickými potížemi 

v důsledku plného projevu celosvětové krize. Již v roce 2010 nastalo zlepšení a na celém území MAS 

Uničovsko se míra nezaměstnanosti snížila v průměru o 5,72 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v obci 

Dlouhá Loučka (9,40 %). Obdobný trend následoval i v roce 2011. Průměrně došlo ke snížení míry 

nezaměstnanosti o 1,92 %. Nejrazantněji snížila míru nezaměstnanosti Lipinka (4,10 %), přesto však 
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v roce 2011 dosahovala nejvyšší míry nezaměstnanosti na území MAS Uničovsko a to 19,6 %. Celkově 

nejnižší míru nezaměstnanosti vykazoval Šumvald (11,3 %) a Újezd (11,9 %). Přes zlepšení, v letech 

2010 a 2011 byla míra nezaměstnanosti v roce 2011 stále vyšší, než tomu bylo v roce 2008. 

V následujících letech se, vzhledem ke stále se zlepšující ekonomické situaci v ČR, dá předpokládat další 

zlepšení. Tento pokles nezamotanosti je dle uvedených údajů pozvolný a budou ho provázet sezónní 

výkyvy.  

 

Graf 8: Vývoj míry nezaměstnanosti na území MAS Uničovsko mezi lety 2008-2011 

Zdroj: Závazná data zjištěná šetřením 2014 

 

Obrázek 25 zobrazuje počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. V mapce uvedeno jako zlomek 

(počet uchazečů/počet pracovních míst). Tento ukazatel shrnuje požadavky zaměstnavatelů a 

odvětvové potřeby trhu. Vyjadřuje míru napětí pro nezaměstnanou část ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.  

V rámci území MAS Uničovsko je největší přetlak uchazečů na území města Uničova, kde na jedno 

pracovní místo připadá 81 uchazečů. V Dlouhé Loučce pak na jedno místo připadá 71 uchazečů. 

Nejpozitivněji se situace jeví na území Paseky, kde na jedno pracovní místo připadá 24 uchazečů. Na 

území Nové Hradečné, Lipinky, Šumvaldu, Troubelic, Medlova a Újezdu pak není registrováno jediné 

2008 2009 2010 2011

Dlouhá Loučka 11,74 26,60 17,20 14,90

Paseka 12,13 19,20 16,10 15,40

Šumvald 9,13 19,50 12,40 11,30

Troubelice 10,39 20,80 15,20 13,30

Újezd 8,57 19,20 12,60 11,90

Uničov 7,90 21,20 13,20 12,30

Lipinka 9,28 27,80 23,70 19,60

Medlov 9,97 18,40 16,60 12,60

Nová Hradečná 6,65 20,20 14,40 12,80

Olomoucký kraj 8,10 14,60 13,40 13,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Míra nezaměstananosti



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

88 
 

volné místo. V průměru tak v MAS Uničovsko připadá na jedno místo 100 uchazečů. To je výrazně vyšší 

počet než v Olomouckém Kraji (36) a České republice (14). Při srovnání s okolními MAS je situace 

srovnatelná s MAS Rýmařovsko (110). Nejlépe je na tom MAS Bystřička s 25 uchazeči na volné místo a 

nejhůře MAS Šternbersko s 375 uchazeči. 

 

Obrázek 27: Počet uchazečů na 1 volné místo ve s rovnáním s okolními MAS, krajem a ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2011 

 

Při rozboru nezaměstnanosti není podstatná pouze její výše, ale i zastoupení jednotlivých věkových 

skupin. To je také obsahem následující tabulky. Podle dat ČSÚ byl od roku 2008 do roku 2011 počet 

mladistvých uchazečů do 18 let na území MAS konstantní ve výši 11 uchazečů. Měnilo se pouze 

rozložení mladistvých v jednotlivých obcích.  

V případě uchazečů ve věku 50 let a více už docházelo k poměrně výrazným fluktuacím. Především 

v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu uchazečů v tomto věku. Jejich počet se meziročně téměř 

zdvojnásobil. Pravděpodobně byla tato situace zapříčiněna ekonomickou krizí, jak bylo zmíněno při 

analýze míry nezaměstnanosti. Skupina uchazečů ve věku 50 let a více je také mnohem náchylnější ke 

změnám v ekonomické situaci. Tito uchazeči také mají menší schopnost adaptace na nové pracovní 

požadavky zaměstnavatelů, kteří navíc často projevují neochotu zaměstnávat uchazeče z této věkové 

skupiny.  Hůře se jim proto hledá nové zaměstnání. 

Průměrný věk uchazeče se pak po celou dobu pohyboval okolo 40 let. Mírný vzestup ve věku nastal 

pouze v roce 2009, což souvisí s nárůstem uchazečů ve věku 50 let a více jak bylo uvedeno výše.  
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Tabulka 33: Počet uchazečů do 18 let, ve věku 50 let a více a průměrný věk uchazeče mezi lety 2008-
2011 

Obec 

Počet mladistvých uchazečů 

(do 18 let věku) -celkem 

Počet uchazečů ve věku 50 

let a více – celkem 

Průměrný věk uchazečů 

celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Dlouhá 

Loučka 
1 0 2 1 34 65 43 39 41,5 40,1 39,7 38,2 

Paseka 3 1 0 0 16 31 27 28 37,5 38,9 38,7 38,0 

Šumvald 0 0 0 0 27 45 34 25 39,6 38,2 39,4 38,8 

Troubelice 0 2 0 0 31 56 43 37 39,9 41,3 41,5 40,5 

Újezd 2 1 2 1 16 32 24 19 38,1 38,1 39,7 38,4 

Uničov 5 7 5 8 193 414 238 214 41,2 40,8 39,2 38,6 

Lipinka 0 0 0 0 6 16 11 8 45,6 47 46 44,9 

Medlov 0 0 2 1 34 48 39 33 41,3 41 40 40,3 

Nová 

Hradečná 
0 0 0 0 9 22 17 20 39,0 40 40 41,8 

MAS 

Uničovsko 
11 11 11 11 366 729 476 423 40 41 40 40 

Zdroj: ČSÚ 

 

Velmi nebezpečnou záležitostí v případě nezaměstnanosti je dlouhodobá nezaměstnanost. Tedy 

nezaměstnanosti trvající déle než jeden rok. Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé ztrácejí pracovní 

návyky, jejich znalosti a dovednosti se stávají zastaralými. Tato situace má také vliv na psychickou 

pohodu těchto lidí. Všechny tyto faktory pak stěžují znovu zapojení do pracovního procesu. 

Počet dlouhodobě nezaměstnaných na území MAS Uničovsko mezi lety 2008 – 2012 neustále stoupal, 

viz následující tabulku. K mírnému zlepšení mezi rokem 2010 a 2011 došlou pouze u obce Paseka, 

Medlov a obce Nová Hradečná.  
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Tabulka 34: Počet uchazečů v evidenci nad 24 měsíců mezi lety 2008-2012 

Obec 
Počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců - celkem 

2008 2009 2010 2011 

Dlouhá Loučka 
16 20 28 32 

Paseka 
11 10 18 15 

Šumvald 
13 14 14 14 

Troubelice 
12 15 24 25 

Újezd 
4 5 8 12 

Uničov 
98 108 163 220 

Lipinka 
4 5 7 8 

Medlov 
15 12 18 15 

Nová Hradečná 
8 8 10 8 

MAS Uničovsko 
181 197 290 349 

Zdroj: ČSÚ 

 

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti indikuje vážný ekomonický a následně i sociální problém. 

Generuje požadavky na rekvalifikace, sociální dávky a péči úřadů práce. Představuje snížení příjmu 

domácností a následně i životních standardů a může zvýšit kriminalitu. V porovnání s okolními MAS je 

míra dlouhodobé nezaměstnanosti MAS Uničovsko 3,5 % na lepší úrovni než je tomu v případě MAS 

Nízký Jeseník, kde představuje dle obrázku dále 5,6 %, ale horší než v porovnání s MAS Moravská cesta 

1,9 %. V porovnání s krajem (3,3 %) a celou ČR (2,5 %) se jedná o malý rozdíl v hranicích 1 %. 
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Obrázek 28: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a 
ČR  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z prosince 2011 

 

Zemědělství 

Nestabilitu území a nutnou nápravu stavu vyjadřuje i dále uvedený obrázek znázorňující procento 

zornění území. Představuje analýzu ohroženosti neobnovitelného přírodního zdroje – půdy, sníženou 

estetickou hodnotu krajiny a souvisí s výrazným vstupem agrochemikálií do prostředí, které ovlivňují 

produkční potenciál území.  

V rámci regionu MAS Uničovsko má nejvyšší podíl zornění obec Újezd, která má dle již uvedených 

informací rovněž nejvyšší zastoupení zemědělské půdy. V porovnání území MAS Uničovsko s okolními 

MAS, se jedná o největší podíl, představující 65,1 % zorněné půdy. Ve srovnání s průměrem kraje a ČR 

jde o téměř dvojnásobek. 
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Obrázek 29: Zornění půdy MAS Uničovsko ve srovnání s okolními MAS, krajem a ČR 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., data z července 2012) 

 

Území vykazuje dle dříve uvedených informací vysoký potenciál pro zemědělskou výrobu, která je 

v území podporována a tomuto odvětví se zde věnuje okolo 6 % ze všech ekonomických subjektů. Mezi 

největší zaměstnavatele v tomto odvětí, jejichž detailnější specifikace byla uvedena dříve v kapitole 

2.10 Hospodářství – Podnikatelské subjekty v území MAS Uničovsko patří: 

Paseka, zemědělská a.s. – v současnosti hospodaří v 17 katastrálních územích a na celkové výměře 

3 245 ha. Tagros a.s. – v současnosti se zabývá rostlinnou výrobou na výměře přes 2 000 ha zemědělské 

půdy, na téměř 250 ha pěstuje dlouhodobě cukrovou řepu a obhospodařuje 60 ha sadů (50 ha 

jabloňové sady a 10 ha švestkové sady). Zemědělské družstvo Újezd u Uničova – hospodaří na cca 

2 400 ha. 

Pro území je důležité, aby došlo k nápravě stávajícího stavu. Současný stav podílu zornění půdy je 

dlouhodobě neudržitelný i z hlediska již dříve uvedeného koeficientu ekologické stability. Bylo by dobré 

přeorientovat stávající rostlinnou výrobu na rozsáhlých lánech polí např. na trvalé travní porosty 

s volným chovem dobytka, zvýšení produkce místních výrobků z těchto zvířat, čímž se rozšíří nabídka 

regionálních produktů a zvýší se rovněž povědomí o regionu a v návaznosti na to i možnosti rozvoje 

cestovního ruchu a zvýšení zaměstnanosti. 

 

2.1.10 Vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

V tabulce níže jsou shrnuty všechny důležité rozvojové a strategické dokumenty obcí MAS Uničovsko, 

které dle vyjádření starostů disponují plochami pro rozvoj podnikání v obcích. 
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Tabulka 35: Územní plánování a strategické dokumenty v území MAS Uničovsko 

Obec 

Program 

rozvoje 

venkova 

Územní 

plánovací 

dokumentace 

(ÚPD) 

ÚPD - poslední 

aktualizace 

(rok) 

Strategický dokument obce 

Dlouhá Loučka ANO ANO 2013  

Paseka ANO ANO 2012  

Šumvald ANO ANO 2012   

Troubelice ANO ANO 2011   

Újezd ANO ANO 2010   

Uničov NE ANO 2013 

 Strategický plán rozvoje města 

Uničova 2015 –2022 

 Uničov - město bez bariér 

 Koncepce rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy Města Uničova 

 Komplexni program rozvoje města 

Uničova 2007 – 2013 

 Plán odpadového hospodářství města 

Uničova na období 2006 - 2010  

Lipinka ANO ANO 2010   

Medlov ANO ANO 2009  

Nová Hradečná ANO ANO 2000   

Zdroj: Vlastní šetření 
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2.2 SWOT analýza 

 

2.2.1 SWOT analýza v území vybraných oblastí rozvoje 

 

2.2.1.1 Občanská vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity občanů)  

Silné stránky 

SWOT.1.1.1 Silný vztah občanů ke své obci, k bydlišti a regionu. 

SWOT.1.1.2 Příznivé životní prostředí a vzhled obcí. 

SWOT.1.1.3 Vysoký podíl bydlení v rodinných domech. 

SWOT.1.1.4 Výhodné podmínky pro rozvoj sídelních útvarů (volné plochy pro výstavbu). 

SWOT.1.1.5 Nízká cena pozemků. 

SWOT.1.1.6 Zřízení mateřských center. 

SWOT.1.1.7 Poskytování služeb pro seniory, osoby s mentálním postižením a pro klienty bez 

přístřeší. 

SWOT.1.1.8 Dobrá dostupnost základních i specializovaných zdravotnických zařízení. 

SWOT.1.1.9 Velké množství volnočasových aktivit v rámci školských zařízení i zájmových 

organizací v oblasti kultury, sportu a zachování tradic. 

 

Slabé stránky 

SWOT.1.2.1 Vysoká energetická náročnost veřejných budov. 

SWOT.1.2.2 Nedostatečné využívání alternativních zdrojů energie. 

SWOT.1.2.3 Nedostatečná nabídka kvalitních služeb (např. čistírna, galanterie, textil, oprava 

oděvů a obuvi). 

SWOT.1.2.4 Obecný problém nedostatku finančních prostředků na investice do dalšího rozvoje 

obcí např. na bytovou výstavbu či sociální služby. 

SWOT.1.2.5 Chybějící infrastruktura v plochách určených územním plánem pro bytovou 

výstavbu. 

SWOT.1.2.6 Chybí chráněné bydlení a dílny. 

SWOT.1.2.7 Nedostatečné nabídka sociálních služeb pro specifické skupiny obyvatel (psychicky 

narušené osoby, gamblery, alkoholiky, drogově závislé,…). 
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SWOT.1.2.8 Nedostatek víceúčelových hřišť a jiných prostor pro volnočasové aktivity všech 

generací. 

 

Příležitosti 

SWOT.1.3.1 Podpora nové rodinné i bytové výstavby s ohledem na mladé a kvalifikované 

obyvatele. 

SWOT.1.3.2 Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb. 

SWOT.1.3.3 Větší zapojení veřejnosti do oblasti sociálních služeb. 

SWOT.1.3.4 Kooperace mezi hlavními aktéry veřejného, soukromého i neziskového sektoru 

v rámci regionu. 

SWOT.1.3.5 Modernizace zdravotnických zařízení. 

SWOT.1.3.6 Využití ploch občanské vybavenosti k rozvoji soudržnosti společenství - aktivace 

regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.1.3.7 Udržování kvalitního životního prostředí a vzhledu obcí. 

SWOT.1.3.8 Podpora společné přípravy při možnostech čerpání prostředků z dotačních titulů 

krajských, národních i evropských. 

SWOT.1.3.9 Finanční i jiná podpora zájmových organizací působících v oblasti sportu, kultury, 

zachování tradic či ochraně životního prostředí. 

SWOT.1.3.10 Podpora volnočasových aktivit a zvyšování počtu míst k jejich provozování pro 

všechny věkové kategorie. 

 

Hrozby 

SWOT.1.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.1.4.2 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.1.4.3 Vysoký index stáří. 

SWOT.1.4.4 Nízký přirozený přírůstek obyvatel. 

 

2.2.1.2 Vzdělávání (infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací činnost) 

Silné stránky 

SWOT.2.1.1 Existence sítě mateřských a základních škol. 

SWOT.2.1.2 Výborná technická vybavenost škol. 

SWOT.2.1.3 Domácký přístup učitelů k dětem a při jednání s rodiči. 
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SWOT.2.1.4 Velké množství volnočasových aktivit v rámci školských zařízení i zájmových 

organizací v oblasti kultury, sportu a zachování tradic. 

 

Slabé stránky 

SWOT.2.2.1 Špatný technický stav budov a jejich vybavení, včetně tělocvičen. 

SWOT.2.2.2 Špatný stav nebo chybějící školní hřiště pro plnění osnov tělesné výchovy a další 

volnočasové aktivity v rámci školských zařízení. 

SWOT.2.2.3 Nedostatečné finanční prostředky na kvalitní asistenty žáků. 

SWOT.2.2.4 Nedostatek víceúčelových hřišť a jiných prostor pro volnočasové aktivity všech 

generací. 

SWOT.2.2.5 Nedostatek finančních prostředků na konání kulturních, společenských a 

sportovních akcí. 

SWOT.2.2.6 Špatná profesní struktura v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání. 

 

Příležitosti 

SWOT.2.3.1 Využití dotačních programů na zkvalitnění školství. 

SWOT.2.3.2 Rozšíření spolupráce mezi školami regionu, školami a rodinami žáků, navázání 

zahraniční spolupráce. 

SWOT.2.3.3 Podpora volnočasových aktivit a zvyšování počtu míst k jejich provozování pro 

všechny věkové kategorie. 

SWOT.2.3.4 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.2.3.5 Motivace studentů ke studiu oborů chybějících pro rozvoj a podporu podnikání 

v regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.2.4.1 Nedostatek finančních zdrojů na investice do oprav školních komplexů. 

SWOT.2.4.2 Změna legislativy. 

SWOT.2.4.3 Nedostatečné vzdělání učitelů s ohledem na nové požadavky ve školství. 

SWOT.2.4.4 Snížená kvalita jídla způsobená jeho rozvozem. 

SWOT.2.4.5 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.2.4.6 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 
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2.2.1.3 Infrastruktura (vodní hospodářství, technická a dopravní infrastruktura) 

Silné stránky 

SWOT.3.1.1 Zastavěné území napojené z velké části na fungující kanalizaci s čistírnami 

odpadních vod, plyn a elektřinu. 

SWOT.3.1.2 Blízkost krajského města Olomouc. 

SWOT.3.1.3 Dobrá hustota silniční sítě. 

SWOT.3.1.4 Dobré napojení železniční sítě. 

SWOT.3.1.5 Dobré podmínky a široký prostor pro rozvoj turistiky a cykloturistiky. 

 

Slabé stránky 

SWOT.3.2.1 Špatný technický stav místních komunikací i jejich pochozích částí, nedostatek 

peněz na jejich rekonstrukce. 

SWOT.3.2.2 Chybějící bezpečnostní prvky na silnicích (značky, přechody, semafory, kruhové 

objezdy chodníky,…). 

SWOT.3.2.3 Chybějící infrastruktura pro zajištění likvidace odpadních vod z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

SWOT.3.2.4 Nedostatečná síť cyklostezek. 

SWOT.3.2.5 Horší dostupnost a dopravní obslužnost okrajových částí MAS v pracovních dnech i 

ve dnech pracovního klidu. 

SWOT.3.2.6 Horší dostupnost hlavních silničních i železničních tahů. 

 

Příležitosti 

SWOT.3.3.1 Aktualizace územně plánovacích dokumentací obcí. 

SWOT.3.3.2 Další budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek pro rozvoj cykloturistiky. 

SWOT.3.3.3 Vylepšení infrastruktury k zatraktivnění regionu pro investory. 

SWOT.3.3.4 Bezpečnější doprava instalací a realizací dopravních prvků (značky, semafory, 

přechody, kruhové objezdy, chodníky,…). 

SWOT.3.3.5 Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí MAS v pracovních dnech i ve dnech 

pracovního klidu. 

SWOT.3.3.6 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 
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Hrozby 

SWOT.3.4.1 Nedostatek finančních prostředků na požadované legislativní změny např. v oblasti 

dopravní infrastruktury či likvidace odpadních vod. 

SWOT.3.4.2 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.3.4.3 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.3.4.4 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.3.4.5 Vysoká výkupní cena pozemků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

2.2.1.4 Příroda a krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, péče o zeleň. Odpadové 
hospodářství) 

Silné stránky 

SWOT.4.1.1 Kvalitní životní prostředí dané existencí zvláště chráněných území, přírodního 

parku, evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

SWOT.4.1.2 Vyřešena likvidace směsného komunálního odpad na několik let. 

SWOT.4.1.3 Vysoký podíl obyvatel třídících odpad. 

SWOT.4.1.4 Půda bez kontaminace. 

SWOT.4.1.5 Jednotná a relativně nízká cena za svoz komunálního odpadu. 

 

Slabé stránky 

SWOT.4.2.1 Špatný chemický stav podzemních vod. 

SWOT.4.2.2 Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví, celkové zhoršení kvality ovzduší, 

zvláště díky existenci stacionárních zdrojů znečištění. 

SWOT.4.2.3 Nízké procento zalesnění krajiny. 

SWOT.4.2.4 Vysoký podíl zemědělsky obhospodařované půdy a vysoké procento zornění. 

SWOT.4.2.5 Vysoká fragmentace. 

SWOT.4.2.6 Nízký koeficient ekologické stability. 

SWOT.4.2.7 Nedostatek kontejnerů na separované složky odpad. 

SWOT.4.2.8 V případě části obyvatel přetrvávající nepochopení smyslu třídění. 

SWOT.4.2.9 Nedostatečné využití biologicky rozložitelného k odpadu, absence komunitních 

kompostáren i domácích kompostérů. 

SWOT.4.2.10 Místní zhoršená kvalita prostředí díky absenci čistíren odpadních vod. 
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SWOT.4.2.11 Lokální bleskové povodně díky zaneseným korytům vodních toků či špatnému 

obhospodařování zemědělské půdy. 

 

Příležitosti 

SWOT.4.3.1 Realizace pozemkových úprav a plánů společných zařízení, které přispějí ke 

stabilizaci krajiny (protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině). 

SWOT.4.3.2 Zřízení zařízení, popř. i pořízení domácích kompostérů pro nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem. 

SWOT.4.3.3 Využití dotačních programů v oblasti nakládání s odpady i v péči o krajinu. 

SWOT.4.3.4 Využívání výnosů za navýšenou produkci separovaných složek odpadu. 

SWOT.4.3.5 Osvěta v oblasti nakládání s odpady. 

SWOT.4.3.6 Návrat k údržbě vodních toků. 

 

Hrozby 

SWOT.4.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.4.4.2 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.4.4.3 Nedostatečná informovanost občanů v oblasti nakládání s odpady. 

SWOT.4.4.4 Demotivace zodpovědně se chovajících občanů v oblasti separace odpadů. 

SWOT.4.4.5 Změny legislativy. 

SWOT.4.4.6 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.4.4.7 Destabilizace funkcí krajiny při nedostatečných změnách jejího obhospodařování. 

 

2.2.1.5 Kulturní dědictví (památky, tradice) 

Silné stránky 

SWOT.5.1.1 Bohatá historie území. 

SWOT.5.1.2 Existence větších kulturních památek v okolí regionu. 

SWOT.5.1.3 Množství menších kulturních památek. 

SWOT.5.1.4 Město Uničov má městskou památkovou zónu s chráněnými objekty městských 

domů, kašnami, pomníky či sloup a bohatou nabídkou sortovního a kulturního 

vyžití. 
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Slabé stránky 

SWOT.5.2.1 Potřeba péče o kulturní památky. 

SWOT.5.2.2 Problémy s prostory pro pořádání akcí na základě místních tradic. 

 

Příležitosti 

SWOT.5.3.1 Rozvoj cykloturistiky na území regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.5.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 

2.2.1.6 Podnikání a trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

Silné stránky 

SWOT.6.1.1 Příznivé předpoklady pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních forem 

zemědělství na významné části území regionu. 

SWOT.6.1.2 Vysoký podíl malých a středních podniků. 

SWOT.6.1.3 Schválené území plánovací dokumentace s vymezeními plochami pro podnikání. 

SWOT.6.1.4 Otevřenost pro příchod investorů. 

SWOT.6.1.5 Příznivý poměr ekonomicky aktivních obyvatel k neaktivním. 

SWOT.6.1.6 Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti zemědělství i průmyslu. 

SWOT.6.1.7 Snaha o integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let trpících různými 

hendikepy ohroženými sociálním vyloučením. 

 

Slabé stránky 

SWOT.6.2.1 Nedostatečná pracovní nabídka v regionu spojená s odlivem zvláště mladých a 

kvalifikovaných obyvatel. 

SWOT.6.2.2 Zvyšující se počet dlouhodobě nezaměstnaných. 

SWOT.6.2.3 Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva (dlouhodobě 

nezaměstnaných, seniorů, neúplných rodin atd.) a růst jejich počtu. 

SWOT.6.2.4 Horší dopravní dostupnost regionu a napojení na významné silniční a železniční 

tahy. 

SWOT.6.2.5 Vysoká míra soukromého vlastnictví pozemků, nepružný trh s nemovitostmi. 
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SWOT.6.2.6 Špatný stavebně technický stav pozemních komunikací. 

SWOT.6.2.7 Nízká kupní síla obyvatel. 

SWOT.6.2.8 Nedostatek pracovních příležitostí v obcích regionu. 

SWOT.6.2.9 Zvyšující se věk obyvatelstva a jejich úbytek odchodem mladých z regionu. 

SWOT.6.2.10 Zvyšující se nezaměstnanost absolventů. 

SWOT.6.2.11 Zanedbaný stav nemovitostí možných k využití pro podnikání. 

SWOT.6.2.12 Nedostatečné finanční zdroje všeobecně s omezenou možností získání úvěrových 

zdrojů. 

 

Příležitosti 

SWOT.6.3.1 Vytváření nových pracovních příležitostí spojených s existencí brownfields, 

železniční tratě či možnosti budování kanálu D-O-L, čímž se zabrání migraci z území. 

SWOT.6.3.2 Vysoký potenciál zaměstnanosti v technologicky a znalostně náročných oborech a 

službách. 

SWOT.6.3.3 Zvyšování kvalifikace volných pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. 

SWOT.6.3.4 Motivace studentů ke studiu oborů chybějících pro rozvoj a podporu podnikání 

v regionu. 

SWOT.6.3.5 Následování tradice zemědělství orientací na produkty ekozemědělství (např. 

ovoce – maliny a ostružiny) a výrobu místních produktů (např. marmelád). 

SWOT.6.3.6 Zvýšení povědomí o certifikovaných regionálních produktech, snaha o rozšíření 

jejich seznamu „HANÁ regionální produkt®“. 

SWOT.6.3.7 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.6.3.8 Navýšení počtu malých podniků a mikropodniků v oblasti služeb (např. oprava 

obuvi a oděvů, galanterie, čistírna, půjčovny kol a cykloservisy,…). 

SWOT.6.3.9 Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě. 

 

Hrozby 

SWOT.6.4.1 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.6.4.2 Demografie - stárnutí a úbytek obyvatelstva. 

SWOT.6.4.3 Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním „odliv mozků“. 

SWOT.6.4.4 Změny legislativy vedoucí k administrativní i finanční zátěži zaměstnavatelů. 

SWOT.6.4.5 Nezájem mladé generace o region. 
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SWOT.6.4.6 Malá motivace ke změnám myšlení směrem k ekologickým a mimoprodukčním 

formám zemědělství. 

 

 

2.2.1.7 Cestovní ruch (propagace regionu, podpora služeb v oblasti cestovního ruchu) 

Silné stránky 

SWOT.7.1.1 Území je díky své geografické poloze vhodným výchozím bodem do turisticky velmi 

atraktivních lokalit Nízkého Jeseníku i dalších krajinných celků. 

SWOT.7.1.2 Množství turistických zajímavostí na území. 

SWOT.7.1.3 Existence cyklostezek a cyklotras pro turistické účely. 

 

Slabé stránky 

SWOT.7.2.1 Absence dostatečné propagace turistických cílů tak, aby region navštěvovali i 

turisté mimo sousední kraje a zahraniční turisté. 

SWOT.7.2.2 Nízká kvalita některých turistických a sportovně rekreačních služeb, např. 

ubytovacích a stravovacích kapacit. 

SWOT.7.2.3 Dle starostů obcí chybí smysluplné propojení atraktivních turistických míst. 

SWOT.7.2.4 Nedostatečná nabídka sportovních služeb pro trávení volného času. 

 

Příležitosti 

SWOT.7.3.1 Rozvoj cykloturistiky na území regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.7.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 
 

2.2.1.8 Spolupráce a komunikace (s ostatními subjekty) 

Silné stránky 

SWOT.8.1.1 Silná základna pro další rozvoj spolupráce. 

 

Slabé stránky 

SWOT.8.2.1 Z celé analytické části vyplývající existence množství aktivit, které lze na území 

vykonávat formou spolupráce s jinými subjekty. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 

 

103 
 

 

Příležitosti 

SWOT.8.3.1 Navázání na předchozí formy spolupráce. 

 

Hrozby 

SWOT.8.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 

2.2.2 Celková SWOT analýza základních aspektů území 

 

Silné stránky 

SWOT.C.1.1 Silný vztah občanů ke své obci, k bydlišti a regionu. 

SWOT.C.1.2 Rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. 

SWOT.C.1.3 Pokrok v budování občanské vybavenosti. 

SWOT.C.1.4 Zájem členů MAS na vytváření nových pracovních míst. 

SWOT.C.1.5 Příznivé klimatické a půdní podmínky pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních 

forem zemědělství na významné části území regionu. 

SWOT.C.1.6 Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti zemědělství i průmyslu. 

SWOT.C.1.7 Schválené územní plánovací dokumentace s vymezenými plochami pro podnikání. 

SWOT.C.1.8 Nízká cena pozemků, zájem obyvatel o stavební pozemky, vysoký podíl bydlení v 

rodinných domech. 

SWOT.C.1.9 Poskytování služeb pro seniory, osoby s mentálním postižením a pro klienty bez 

přístřeší, zřízení mateřských center. 

SWOT.C.1.10 Přetrvávající snaha o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. 

SWOT.C.1.11 Dobré napojení na železniční síť, hustá silniční síť. 

SWOT.C.1.12 Dobře nastavené podmínky v případě komunálního odpadu. 

SWOT.C.1.13 Existence sítě dobře vybavených mateřských a základních škol s dostatečnou 

kapacitou. 

SWOT.C.1.14 Kvalitní životní prostředí a vzhled obcí. 

SWOT.C.1.15  

Slabé stránky 

SWOT.C.2.1 Nedostatečná nabídka volných pracovních míst zejména pro spojená s odlivem 

zvláště mladých a kvalifikovaných obyvatel s výsledným stárnutím populace. 
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SWOT.C.2.2 Dlouhodobě vysoká průměrná míra nezaměstnanosti (obec Paseka až 16 %). 

SWOT.C.2.3 Vysoká rozvodovost. 

SWOT.C.2.4 Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatel (dlouhodobě 

nezaměstnaných, seniorů, neúplných rodin,…). 

SWOT.C.2.5 Špatný technický stav místních komunikací a chybějící bezpečnostní prvky (značky, 

přechody, semafory, kruhové objezdy,…). 

SWOT.C.2.6 Horší dostupnost a dopravní obslužnost okrajových částí MAS. 

SWOT.C.2.7 Nedostatečné nabídka sociálních služeb pro specifické skupiny obyvatel (psychicky 

narušené osoby, gamblery, alkoholiky, drogově závislé,…). 

SWOT.C.2.8 Nedostatečné propojení turistických cílů a atraktivit regionu i širšího okolí sítí 

cyklostezek. 

SWOT.C.2.9 Nedostatečný počet a kvalita kulturních a sportovních zařízení (tělocvičny, kulturní 

sály,…). 

SWOT.C.2.10 Různý stav a vybavení veřejných budov. 

SWOT.C.2.11 Částečně chybějící infrastruktura pro zajištění likvidace odpadních vod a vodovodů 

(Nová Hradečná, místní části města Uničov). 

SWOT.C.2.12 Nízké zastoupení ekologicky pozitivních ploch (např. lesy, TTP), vysoký podíl 

zemědělsky obhospodařované půdy, vysoká fragmentace  výsledný nízký 

koeficient ekologické stability. 

SWOT.C.2.13 Klesající hladina podzemních vod, její kontaminace a snižování kvality. 

SWOT.C.2.14 Pokles hladiny podzemí vody může mít za následek úbytek lesů, šíření škůdců a 

degradaci lesa. 

 

Příležitosti 

SWOT.C.3.1 Podpora společné přípravy při možnostech čerpání prostředků z dotačních titulů 

krajských, národních i evropských 

SWOT.C.3.2 Další investice do tvorby nových pracovních míst. 

SWOT.C.3.3 Zkvalitňování bydlení a záchrana neobydlených domů. 

SWOT.C.3.4 Využití ploch občanské vybavenosti k rozvoji soudržnosti společenství – aktivace 

regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.C.3.5 Zlepšení kvality a bezpečnosti na místních komunikacích. 

SWOT.C.3.6 Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí MAS. 
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SWOT.C.3.7 Budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek pro rozvoj cykloturistiky, rozšíření nabídky 

služeb (cykloservisy, půjčovny kol, občerstvení,…). 

SWOT.C.3.8 Propojení turistických cílů prostřednictvím cyklostezek. 

SWOT.C.3.9 Realizace pozemkových úprav a plánů společných zařízení, které přispějí ke 

stabilizaci krajiny (protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině). 

SWOT.C.3.10 Hledání nových zdrojů pitné vody v území, zkvalitňování vody v místních studních. 

SWOT.C.3.11 Rozvoj přírodních koupališť. 

SWOT.C.3.12 Osvěta v oblasti nakládání s odpady, zvláště v oblasti separovaného odpadu. 

SWOT.C.3.13 Podpora úspor energie formou rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejných 

budov (snižování energetické náročnosti). 

SWOT.C.3.14 Motivace studentů ke studiu oborů potřebných pro rozvoj podnikání v regionu. 

SWOT.C.3.15 Následování tradice zemědělství orientací na produkty ekozemědělství a výrobu 

místních potravin. 

SWOT.C.3.16 Rozvoj cestovního ruchu. 

 

Hrozby 

SWOT.C.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.C.4.2 Nedostatečný potřebný vlastní kapitál na realizaci projektů. 

SWOT.C.4.3 Další zvyšování počtu nezaměstnaných. 

SWOT.C.4.4 Nízký přirozený přírůstek obyvatel, odliv mladých a vzdělaný, stárnutí populace. 

SWOT.C.4.5 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.C.4.6 Nezájem mladší generace o práci a život v regionu. 

SWOT.C.4.7 Další prohlubování sociálních rozdílů. 

SWOT.C.4.8 Demotivace zodpovědně se chovajících občanů v oblasti separace odpadů. 

SWOT.C.4.9 Další změny legislativy a nutné kroky s potřebným finančním kapitálem k jejich 

naplnění. 

SWOT.C.4.10 Destabilizace funkcí krajiny při nedostatečných změnách jejího obhospodařování. 

SWOT.C.4.11 Nedostatečné vzdělání pracovníků různých oborů (zdravotnictví, školství, veřejná 

správa,…). 

SWOT.C.4.12 Malá motivace ke změnám myšlení směrem k ekologickým a mimoprodukčním 

formám zemědělství. 
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SWOT.C.4.13 Nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství regionu. 

SWOT.C.4.14 Nedostatečná zásoba kvalitní podzemní vody pro zásobování území. 

 
 

2.3 Analýza problémů a potřeb 

Analýza problémů a rozvojových potřeb území proběhla především na základě výstupů dotazníkového 

šetření, místního šetření se starosty a aktéry v rámci území, na základě výstupů komunitních jednání a 

dle informací zjištěných podrobnou analýzou území v rámci analytické části. Jednotlivé problémy a 

rozvojové potřeby území komplexně charakterizuje SWOT analýza území, kde se zrcadlí nejen silné a 

slabé stránky území MAS Uničovsko ale také příležitosti a hrozby do budoucna. 

Cílem analýzy problémů a potřeb je identifikace problémů řešených v rámci SCLLD. Analýza se dále 

zaměřuje na představení a posouzení trendů spojených s problémovými, respektive rozvojovými 

oblastmi hospodářského a sociálního vývoje území v relevantním časovém období. 

Níže jsou uvedeny problémy identifikované socioekonomickou analýzou, které následně byly 

seskupeny do problémových oblastí. 

 Nevyhovující situace v oblasti budování kanalizací, čistíren odpadních vod či vodovodů. 

 Nedostačující technický stav některých komunikací. 

 Chybí bezpečnostní opatření v dopravě. 

 Chybí propojení některých úseků prostřednictvím cyklostezek. 

 Školní budovy a tělocvičny vyžadují rekonstrukci. 

 Předpokládá se nárůst počtu zájemců o sociální služby, avšak finanční náročnost těchto služeb 

představuje zatížení rozpočtů obcí. 

 Budovy zdravotnických zařízení vyžadují snížení energetické náročnosti a modernizaci. 

 Zvyšuje se zastoupení neobydlených domů. 

 Nedostatek budov pro volnočasovou a spolkovou činnost, případně jejich nedostatečná 

kapacita. 

 Klesá množství stabilnější zemědělské půdy, jako jsou trvalé travní porosty. 

 Dochází ke znečišťování a prašnosti ovzduší, například vlivem nekvalitního topiva v lokálních 

topeništích. 
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 V nejbližší době bude nutné hledat nové zdroje pro hromadné zásobování území pitnou vodou. 

 Byly shledány nedostatky v třídění odpadů. 

 Turistické, přírodní a kulturní památky vyžadují neustálou péči, aby mohly sloužit cestovnímu 

ruchu. 

 Nestabilita podnikatelské sféry v území – chybí zejména střední podniky. 

 Lidé z okolních obcí musí za zaměstnáním dojíždět především do města Uničova, avšak toto 

vyžaduje zkvalitnění dopravní infrastruktury. 

 Dlouhodobě vyšší nezaměstnanost v regionu. 

 Stoupající počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

 Velký přetlak uchazečů o jedno pracovní místo. 

 Snižující se produkční potenciál území ve sféře zemědělství. 

 

Tyto problémy vycházející ze socioekonomické analýzy společně s identifikovanými slabými stránkami 

ve SWOT analýze jsou pro potřeby strategie rozděleny do problémových oblastí, které jsou vysvětleny 

příčinami, a na ně jsou navázány příslušné potřeby. Z těchto problémových oblastí a zjištěných potřeb 

byly vytvořeny specifické cíle, které dané problémy řeší. 

Jako problémové oblasti byly určeny tyto: 

 Nízká úroveň občanské vybavenosti. 

 Zastaralá a nedostatečná infrastruktura. 

 Nedostatečná péče o životní prostředí. 

 Malá ekonomická výkonnost a nedostatečná tvorba nových pracovních míst. 

 Nerozvinutý cestovní ruch. 
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Tabulka 36: Analýza problémů a potřeb 

Problémová 

oblast 

Nízká úroveň občanské 

vybavenosti 

Zastaralá a nedostatečná 

infrastruktura 

Nedostatečná péče o 

životní prostředí 

Malá ekonomická 

výkonnost a 

nedostatečná tvorba 

nových pracovních míst 

Nerozvinutý cestovní 

ruch 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Příčiny 

problémů 

Veřejné budovy, včetně 

škol a dalších zařízení, 

jsou v nevyhovujícím 

stavu, energeticky 

náročné, nebo je potřeba 

upravit účel jejich využití 

Absence zdrojů na 

financování výstavby a 

rekonstrukce dopravní i 

technické infrastruktury 

Nešetrná lidská činnost 

v sídlech a okolí sídel 

Nerozvinutá podpora 

podnikatelům (z hlediska 

vybavenosti, propagace 

atd.) 

Mnohdy nákladná péče o 

kulturní dědictví a 

zájmové objekty, které 

z tohoto důvodu chátrají 

a stávají se 

neatraktivními 

Neodpovídající stav 

sportovních a kulturních 

zařízení, nedostatek 

zařízení pro volnočasové 

aktivity 

Nevyhovující stav 

dopravní i technické 

infrastruktury 

Zanedbávání péče o 

přírodní dědictví 

Nesetkává se poptávka 

firem s nabídkou 

pracovních sil 

I přes dosavadní snahy 

prozatím ještě 

nedostatečně 

koordinované činnosti 

týkající se nalákání 

návštěvníků na území 

MAS 
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Byly shledány nedostatky 

v sociální sféře sloužící 

znevýhodněným 

občanům 

Nedostatečně bezpečná 

infrastruktura sloužící 

chodcům 

Narůstající produkce 

odpadů 

Horší dostupnost 

některých míst v regionu 

Byly zjištěny nedostatky 

v infrastruktuře týkající 

se rekreace a turismu 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Potřeby 

Zlepšení dosavadní 

infrastruktury 

sportovních zařízení a 

budov pro volnočasové 

aktivity 

Je nutná rekonstrukce 

některých místních i 

účelových komunikací a 

výstavba či rekonstrukce 

cyklostezek a cyklotras, 

které slouží k dopravě za 

prací, do škol, na úřady 

apod. 

Je potřeba zajistit 

udržitelnost přírodního 

dědictví 

Firmy požadují kvalitní a 

kvalifikované pracovníky 

Je potřeba lépe 

koordinovat propagaci 

regionu a služeb, které 

zde jsou nabízeny 

Zkvalitnění budov 

občanské vybavenosti, 

mateřských a základních 

škol, zdravotnických 

zařízení, realizace 

energeticky úsporných 

opatření, přizpůsobení 

Obce potřebují zajistit 

dostatečnou technickou 

infrastrukturu včetně 

vodohospodářské 

Především zemědělské 

subjekty vyžadují 

ochranu půdy a vod 

Firmy potřebují vybavení 

na rozvoj své činnosti 

Zlepšování kvality a stavu 

některých služeb 

(ubytování, stravování, 

půjčovny dopravních 

prostředků atd.) je 

považováno za nutnost 
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využití budov aktuálním 

požadavkům 

Existuje poptávka po 

sociálních službách, které 

však vyžadují kvalitní 

zázemí 

Nekvalitní chodníky, 

absence přizpůsobení 

chodcům s omezenou 

schopností pohybu a 

orientace, špatný přístup 

k veřejné dopravě apod. 

vyvolává potřebu 

zkvalitnění této 

infrastruktury 

Je potřeba 

koordinovaného a 

dostatečného způsobu 

nakládání s odpady 

včetně jeho separace 

Firmy uvítají další formy 

podpory jako je 

propagace a marketing, 

propojení se zákazníky 

atd. 

Potřebou je i podpora 

tradičních koncertů, 

festivalů či jiných akcí 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Obecné cíle, 

kterých chce 

MAS 

dosáhnout 

Zajistit kvalitní a 

dostupné občanské 

vybavenosti v sídlech 

Dobudovat technickou a 

dopravní infrastrukturu, 

kde je to vyžadováno a 

zajistit její dostatečnou 

kvalitu 

Usilovat o zlepšení stavu 

životního prostředí 

Zvýšit kvalitu vzdělávání, 

modernizovat jej a 

podporovat jeho rozvoj 

Postarat se o kulturní 

dědictví v regionu 

Podpořit místní 

podnikatelské aktivity a 

v souvislosti s tím také 

snižovat nezaměstnanost 

Přispět k rozvoji 

cestovního ruchu tak, aby 

se zvýšil počet 

návštěvníku regionu a 
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byly jim nabídnuty 

kvalitní služby 

Zvýšit kvalitu vzdělávání, 

modernizovat jej a 

podporovat jeho rozvoj 

Prostřednictvím 

spolupráce v regionu 

zajistit optimální 

propojenost mezi 

obcemi, zejména 

napojení na větší obce 

Spolupracovat a 

vzájemně se v rámci 

regionu informovat o 

stavu životního prostředí 

v jednotlivých obcích tak, 

aby vzájemnou 

koordinací došlo ke 

zlepšení stavu 

Postarat se o rozvoj 

zemědělské oblasti, 

zejména se zaměřením 

na zemědělskou produkci  

 

Vzájemně spolu 

komunikovat a 

koordinovat propagaci 

regionu, snižování 

nezaměstnanosti či 

rozvoj podniků 

Společně koordinovat 

služby přispívající 

k rozvoji cestovního 

ruchu  

V rámci spolupráce 

napříč regionem 

zkoordinovat celkovou 

úroveň občanské 

vybavenosti 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Na základě obecně definovaných cílů jsou následně ve strategické části vytvořeny strategické a 

specifické cíle. Některé z definovaných problémových oblastí a v nich definovaných potřeb lze řešit 

prostřednictvím ESI fondů, jejichž část prostředků byla vyčleněna na podporu SCLLD. V tabulce 

většinou chybí návaznost na řešení v rámci spolupráce, které prochází napříč jednotlivými potřebami. 

Spolupráce bude řešena v rámci PRV, článku 44. 

 

Tabulka 37: Možnosti řešení v rámci ESI fondů 

Problémové oblasti Potřeby 
Možnost řešení v rámci ESI 

fondů 

Nízká úroveň občanské 

vybavenosti 

Zlepšení dosavadní 

infrastruktury sportovních 

zařízení a budov pro 

volnočasové aktivity. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Zkvalitnění budov občanské 

vybavenosti, mateřských a 

základních škol, zdravotnických 

zařízení, realizace energeticky 

úsporných opatření, 

přizpůsobení využití budov 

aktuálním požadavkům. 

Potřebu lze částečně 

řešit v rámci 

IROP. 

V souvislosti s vývojem diskuze 

v území bude tato potřeba 

nakonec řešena formou 

individuálních projektů. 

 

Nicméně, většina aktivit musí 

být realizována z jiných zdrojů. 

Existuje poptávka po sociálních 

službách, které však vyžadují 

kvalitní zázemí. 

Potřebu lze řešit v rámci 

IROP. 

V souvislosti s vývojem diskuze 

v území bude tato potřeba 

nakonec řešena formou 

individuálních projektů. 
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V návaznosti pak lze poptávku 

po sociálních službách řešit 

prostřednictvím 

OP Z. 

Zastaralá a nedostatečná 

infrastruktura 

Je nutná rekonstrukce 

některých místních i účelových 

komunikací a výstavba či 

rekonstrukce cyklostezek a 

cyklotras, které slouží 

k dopravě za prací, do škol, na 

úřady apod. 

Potřebu lze částečně 

řešit v rámci 

IROP. 

Obce potřebují zajistit 

dostatečnou technickou 

infrastrukturu včetně 

vodohospodářské. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Nekvalitní chodníky, absence 

přizpůsobení chodcům 

s omezenou schopností 

pohybu a orientace, špatný 

přístup k veřejné dopravě 

apod. vyvolává potřebu 

zkvalitnění této infrastruktury. 

Potřebu lze řešit v rámci 

IROP. 

Nedostatečná péče o životní 

prostředí 

Je potřeba zajistit udržitelnost 

přírodního dědictví. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Především zemědělské 

subjekty vyžadují ochranu 

půdy a vod. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 
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Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Je potřeba koordinovaného a 

dostatečného způsobu 

nakládání s odpady včetně 

jeho separace. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Malá ekonomická výkonnost a 

nedostatečná tvorba nových 

pracovních míst 

Firmy požadují kvalitní a 

kvalifikované pracovníky. 

Potřebu lze řešit v rámci 

OP Z. 

Firmy potřebují vybavení na 

rozvoj své činnosti. 

Potřebu lze řešit v rámci 

PRV. 

 

Firmy uvítají další formy 

podpory jako je propagace a 

marketing, propojení se 

zákazníky atd. 

Potřebu lze řešit v rámci 

PRV. 

jakožto součást spolupráce. 

 

Ostatní aktivity pro naplnění 

potřeby mohou být realizovány 

prostřednictvím jiných zdrojů. 

Nerozvinutý cestovní ruch 

Je potřeba lépe koordinovat 

propagaci regionu a služeb, 

které zde jsou nabízeny. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Zlepšování kvality a stavu 

některých služeb (ubytování, 

stravování, půjčovny 

dopravních prostředků atd.) je 

považováno za nutnost. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 
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Potřebou je i podpora 

tradičních koncertů, festivalů či 

jiných akcí. 

V rámci zdrojů ESI fondů 

vyčleněných pro CLLD není 

možné tuto potřebu řešit. 

Bude tedy řešena z jiných 

zdrojů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 

Strategická část obsahuje především stanovení vize, strategických cílů, opatření a jejich aktivit. Dále je 

zde zahrnut popis integrovaných a inovativních rysů, vazba na strategické dokumenty, a zejména akční 

plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů, včetně 

principů pro určení preferenčních kritérií. Poslední složkou strategické části je pak popis vazeb na 

horizontální témata. 

 

3.1 Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 

Misí MAS Uničovsko je získat finanční, informační a lidské zdroje pro rozvoj území. Klíčovým úkolem je 

pak mobilizace rozvojového potenciálu území, na němž MAS působí v prostoru 9 obcí. 

MAS Uničovsko přispívá k rozvoji v regionu prostřednictvím malých podnikatelů vracejících se k 

tradicím, původním řemeslům, zabývajících se kvalitou práce při výrobě produktů z regionálních 

surovin. Pomáhá jim navazovat spolupráci. 

Snahou MAS je také přispět k rozvoji meziobecní spolupráce, zlepšení technické, dopravní, společenské 

a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). 

 

3.1.1 Představení logické struktury strategické části SCLLD MAS Uničovsko 

Uvedená logická struktura strategické části svým postupným naplňováním odspodu, tedy přes dále 

specifikovaná opatření, priority, specifické a strategické cíle může naplnit dále uvedenou celkovou vizi 

rozvoje území. 

Navržená opatření splňují v některých svých bodech integrované a inovativní rysy, které pomohou 

dalšímu rozvoji území. 
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Obrázek 30: Hierarchie struktury strategické části SCLLD MAS Uničovsko 

Zdroj: Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 

 

 
Vize je výstižným vyjádřením celého komplexu dlouhodobých úkolů, které MAS Uničovsko na její 

rozvojové cestě čekají. Strategické cíle jsou cíle území v širším slova-smyslu. Pro území MAS Uničovsko 

jsou definovány tři hlavní strategické cíle, které pokrývají oblast sociální, ekonomickou a 

environmentální. Strategické cíle se dále člení na specifické cíle, v rámci nichž dochází k definici 

jednotlivých rozvojových priorit území. Opatření v sobě skrývají jednotlivé typové projekty (aktivity), 

které pomohou následně dosáhnout plánovaných výstupů v rámci území. 

 

3.1.2 Principy pro rozvoj území 

Partnerům MAS Uničovsko je zřejmé, že nalezení sebelepších nástrojů pro rozvoj venkova není 

zárukou, že k tomuto rozvoji bude docházet. Význam tedy i to, jakým způsobem jsou dané nástroje 

používány. Z tohoto důvodu byly zformulovány principy pro rozvoj území, které tvoří mantinely pro 

uskutečňování procesu rozvoje s tím, že přinese očekávané výsledky. Pro SCLLD tedy byly určeny 

následující principy: 

 

Tabulka 38: Principy pro rozvoj území 

Název principu Popis 

Soulad s vizí SCLLD Projekty, které budou v rámci SCLLD podpořeny, musí 
být v souladu s její vizí, protože jedině tak dojde 
k naplnění požadovaných cílů. 

Respektování udržitelného rozvoje Podpořené projekty musí naplňovat horizontální 
kritérium udržitelného rozvoje. Musí být zajištěna 
rovnováha mezi sociálním, ekonomickým a 
environmentálním rozměrem. 

Důraz na návratnost akce Při výběru projektů k podpoření bude kladen důraz na 
jejich rentabilnost. To znamená, že z nich bude plynout 

OPATŘENÍ PRIORITA SPECIFICKÝ 

CÍL 

STRATEGICKÝ 

CÍL 
VIZE 
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dostatečný ekonomický přínos a při ziskových projektech 
také stabilní finanční přínos. 

Zaměření na dlouhodobost Podpořené projekty v globálním hledisku nebudou 
pouze jednorázové akce. Integrovaně, spolu s ostatními 
akcemi, budou region rozvíjet dlouhodobě, tak, aby měly 
co největší dopad pro budoucí generace. 

Respektování kontinuity Úspěšnost nástrojů při uplatňování SCLLD tkví v jejich 
respektování kontinuity toho, co již bylo vytvořeno či 
realizováno. Projekty by tedy měly navazovat na 
předešlou činnost a již vynaložené úsilí při rozvoji 
regionu. 

Otevřenost všem Vybrané projekty budou otevřeny všem skupinám 
obyvatel, s vyloučením jakéhokoliv diskriminačního 
aspektu. Princip tak navazuje na horizontální kritérium 
rovných příležitostí. 

Požadavek transparentnosti Všechny procesy spojené se všemi životními cykly 
projektu (příprava, realizace, udržitelnost) budou 
dostatečně transparentní.  

Vzájemná spolupráce Tento princip navazuje na místní partnerství 
podporované metodou Leader. Vybrané projekty 
v určité míře přispějí ke vzájemné spolupráci, ať už 
přímo, nebo v rámci integrovanosti strategie.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Všechny tyto principy přispějí ke správné implementaci SCLLD. 

 

Obrázek 31: Schéma vlivu principů pro rozvoj území na implementaci SCLLD 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3 Vize rozvoje území MAS Uničovsko 2014+ 

Na základě analytických podkladů v jednotlivých tematických oblastech a v souladu s Národním 

strategickým plánem Leader 2014+ vydaným Národní sítí MAS ČR byla definována strategická vize jako 

průnik sociálních, ekonomických a environmentálních cílů, kterých se území MAS Uničovsko rozhodlo 

v následujícím programovém období dosáhnout: 

 

„Území MAS Uničovsko jako místo pro kvalitní život obyvatel, kteří mají 

dostatek pracovních příležitostí a jsou ohleduplní ke svému okolí, kteří 

spolupracují nejen na rozvoji svého regionu, ale rozvíjejí rovněž přátelské 

vztahy s okolními i vzdálenějšími regiony v rámci ČR i EU. Snaží se šetrně 

využívat místní zdroje a chránit je pro další generace.“ 

 

Obrázek 32: Grafické znázornění vize SCLLD MAS Uničovsko 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.4 Cíle, priority a opatření charakterizující území MAS Uničovsko 

 
Při zpracování SCLLD byly určeny oblasti rozvoje území, ve kterých byla v rámci analytické části 

provedena dílčí SWOT analýza. Podle charakteru byly klíčové oblasti seskupeny pod třemi nastavenými 

strategickými cíli. Realizací SCLLD MAS Uničovsko tedy bude dosaženo následujících tří strategických 

cílů: 

 

Tabulka 39: Popis strategických cílů na základě oblastí rozvoje 

Strategický cíl č. 1 Území MAS Uničovsko bude místem pro kvalitní a plnohodnotný 

život obyvatel s ohledem na okolní prostředí 

Popis cíle dle oblastí rozvoje 

Občanská 

vybavenost 

Naplněním tohoto cíle se zlepší kvalita občanské vybavenosti jednotlivých 

obcí ve smyslu rozvoje občanské infrastruktury a aktivit občanů. Důležitou 

součástí realizace tohoto cíle je prostřednictvím výstavby, rekonstrukcí 

apod. zajištění odpovídající funkce veřejných budov, bytů a domů pro 

občany s potřebami. Vedle kvalitní občanské vybavenosti a dostupnosti 

služeb je tématem tohoto strategického cíle také rozvoj kulturního a 

společenského života v regionu jak zajištěním zázemí, tak podporou 

samotné činnosti. Součástí tohoto cíle je také péče o veřejná prostranství, 

což zvýší atraktivitu obcí pro místní obyvatele i návštěvníky regionu. 

Vzdělávání V rámci oblasti vzdělávání bude podpořena jednak infrastruktura ve 

vzdělávání, jednak samotná vzdělávací činnost, a to tak, aby došlo ke 

zkvalitnění vzdělávacího procesu, který v budoucnu přispěje obyvatelům 

k lepšímu uplatnění na trhu práce. 

 

Strategický cíl č. 2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

Popis cíle dle oblastí rozvoje 

Infrastruktura K naplnění tohoto cíle chce MAS Uničovsko přispět zvýšením kvality 

dopravní i technické infrastruktury a vodního hospodářství. Důraz bude 

kladen také na to, aby dopravní infrastruktura přispěla k bezpečnějšímu 

přesunu obyvatel. 
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Příroda a krajina Důležitým úkolem oblasti je péče o životní prostředí a krajinu na území 

MAS a její uchování v co nejlepším stavu i pro příští generace. K naplnění 

strategického cíle má v tomto případě přispět ochrana vod, kvality ovzduší, 

péče o zeleň, a rovněž aktivity v rámci odpadového hospodářství. 

Kulturní dědictví Na území MAS Uničovsko se nachází množství památek místního významu 

i oblíbených místních tradic, které je vhodné s ohledem na naplnění 

strategického cíle udržovat. 

 

Strategický cíl č. 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Popis cíle dle oblastí rozvoje 

Podnikání a trh 

práce 

Vzhledem k tomu, že region území MAS Uničovsko patří mezi území s 

nadprůměrnou nezaměstnaností, je logické, že jedním z cílů realizace 

SCLLD musí být podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním smyslem 

realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace podnikatelského 

prostředí v regionu (zemědělského i nezemědělského). Součástí realizace 

tohoto cíle je podpora vzniku sociálních podniků, které zaměstnají lidi 

sociálně či zdravotně znevýhodněné na trhu práce. Patří zde rovněž 

zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšování možností firem, což povede 

k úspěšnému uplatnění v ekonomické činnosti. 

Cestovní ruch Vzhledem k přírodním i kulturním atraktivitám nacházejícím se na území 

MAS zde existuje určitý potenciál v oblasti cestovního ruchu. Realizací 

SCLLD chce MAS Uničovsko stabilizovat nabídku cestovního ruchu 

a přispět tak ke zvýšení ekonomické aktivity na území ve své působnosti. 

Spolupráce a 

komunikace 

Rozvíjet území nelze bez přispění spolupráce mezi jednotlivými 

relevantními aktéry a vzájemné komunikace nad stavem rozvoje a jeho 

směřováním či výměny dosavadního know-how. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strategické cíle byly rozděleny do jednotlivých oblastí rozvoje, které byly zpřesněny do podoblastí. 

K podoblastem jsou přiřazeny specifické cíle, a ty obsahují opatření a aktivity. Vše je přehledně 

uvedeno v následující hierarchii.  
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Tabulka 40: Navázání specifických cílů 

Strategický cíl Oblast rozvoje Podoblast rozvoje Specifický cíl 

1 Území MAS Uničovsko bude 

místem pro kvalitní a plnohodnotný 

život obyvatel s ohledem na okolní 

prostředí 

Občanská vybavenost 
Občanská infrastruktura 1.1 Zajištění kvalitní a dostupné 

občanské vybavenosti v sídlech Aktivity občanů 

Vzdělávání 
Infrastruktura ve vzdělávání 1.2 Zvyšování kvality, modernizace a 

podpora vzdělávání Vzdělávací činnost 

2 Udržitelný rozvoj území MAS 

Uničovsko 

Infrastruktura 
Vodní hospodářství 2.1 Dobudování a zkvalitnění 

technické a dopravní infrastruktury Technická a dopravní infrastruktura 

Příroda a krajina 
Ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, péče o zeleň 2.2 Zlepšení stavu životního 

prostředí Odpadové hospodářství 

Kulturní dědictví 
Památky 

2.3 Rekonstrukce kulturního dědictví 
Tradice 

3 Území MAS Uničovsko pracuje a 

rozvíjí se 

Podnikání a trh práce 

Podnikání 
3.1 Podpora podnikání a trhu práce 

Trh práce 

Zemědělství 
3.2 Zajištění rozvoje zemědělské 

výroby 

Cestovní ruch Propagace regionu 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

123 
 

Podpora služeb v oblasti cestovního ruchu 3.3 Rozvoj cestovního ruchu na 

území MAS 

Spolupráce a 

komunikace 

Spolupráce a komunikace s ostatními subjekty 3.4 Zefektivnění komunikace a 

posílení spolupráce s partnery na 

regionální, národní a mezinárodní 

úrovni 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Splnění strategických cílů bude dosaženo současným naplňováním uvedených specifických cílů, které se skládají z jednotlivých opatření a jejich aktivit. 

 

Tabulka 41: Popis opatření a aktivit 

Strategický cíl 1 Území MAS Uničovsko bude místem pro kvalitní a plnohodnotný život obyvatel s ohledem na okolní prostředí 

Specifický cíl Opatření Aktivity 

1.1 Zajištění kvalitní a 

dostupné občanské 

vybavenosti v sídlech 

1.1.1 Výstavba, opravy a rekonstrukce veřejných budov, 

zvýšení jejich energetické úspornosti 

 Úpravy a rekonstrukce objektů veřejné správy včetně 

modernizace vybavení. 

 Zlepšování tepelných vlastností budov (zateplení obvodového 

pláště, výměna a rekonstrukce oken a dveří apod.). 

 Obnova budov sloužících hasičským sborům. 

1.1.2 Rekonstrukce a znovu obydlení nevyužitých domů a 

bytů 

 Rekonstrukce dlouho nevyužívaných domů a bytů. 

 Vytvoření nabídky dlouho nevyužitých domů a bytů 

k opětovnému využití. 

 Adaptace nevyužívaných domů a bytů pro potřeby sociálního 

bydlení. 

1.1.3 Podpora zařízení poskytujících sociální služby  Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné 

související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková 

úprava za účelem vytvoření prostoru pro setkávání komunit 

ohrožených sociálním vyloučením. 
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1.1.4 Úprava veřejných zařízení a prostranství  Investice do obnovy či úpravy návsí/náměstí, parků a dalších 

veřejných prostor. 

 Obnova a úprava veřejné zeleně a drobných vodních prvků. 

 Budování a obnova veřejného osvětlení, instalace veřejných 

rozhlasů, informačních systémů. 

1.1.5 Výstavba a obnova zázemí pro komunitní a 

spolkovou činnost, pořízení vybavení 

 Zajištění infrastruktury (vybavení, umístění) pro komunitní 

činnost. 

1.1.6 Výstavba a obnova kulturních, sportovních a 

volnočasových areálů 

 Rekonstrukce a výstavba kulturních domů. 

 Rekonstrukce a výstavba sportovních areálů a hřišť. 

 Rekonstrukce a výstavba volnočasových areálů. 

1.1.7 Podpora volnočasových akcí pro děti, mládež, 

rodiny a místní komunity 

 Podpora vzniku a fungování spolků a zájmových sdružení. 

1.1.8 Zkvalitnění sociálních a poradenských služeb  Výstavba či rekonstrukce zařízení pro poskytování sociálních 

služeb. 

 Rozvoj infrastruktury komunitních center. 

 Podpora terénních, ambulantních a pobytových sociálních 

služeb. 

 Podpora poradenských služeb pro znevýhodněné osoby. 
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1.2 Zvyšování kvality, 

modernizace a 

podpora vzdělávání 

1.2.1 Výstavba a modernizace předškolních a školních 

zařízení a výukových prostor včetně vybavení 

 Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, pořízení 

potřebného vybavení. 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro 

základní a střední vzdělávání. 

 Úprava a modernizace zařízení pro celoživotní vzdělávání a 

zájmové vzdělávání, pořízení potřebného vybavení. 

 Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání. 

1.2.2 Podpora spolupráce vzdělávacích institucí a dalších 

subjektů 

 Propojování vzdělávání s potřebami trhu práce. 

 Zajištění odborné praxe. 

1.2.3 Další vzdělávací aktivity nad rámec běžné školní 

docházky 

 Vzdělávací kurzy. 

 Celoživotní vzdělávání. 

 Rozvoj kompetencí. 

1.2.4 Podpora osvětových akcí  Mimoškolní vzdělávací aktivity. 

 Kroužky. 

   

Strategický cíl 2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

Specifický cíl Opatření Aktivity 
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2.1 Dobudování a 

zkvalitnění technické 

a dopravní 

infrastruktury 

2.1.1 Rekonstrukce, výstavba a ochrana 

vodohospodářské infrastruktury 

 Výstavba a modernizace vodovodů, úpraven vody, vodojemů, 

zařízení pro jímání a úpravu vody. 

 Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV. 

 Zřízení a údržba obecních studen, drobných zdrojů vody, 

zařízení pro odběr a úpravu vodních zdrojů apod. 

2.1.2 Zajištění rozvoje další technické infrastruktury  Výstavba a modernizace energetických vedení. 

 Výstavba a modernizace komunikačních vedení. 

2.1.3 Obnova a výstavba místních i účelových komunikací 

pro motorovou dopravu a ploch statické dopravy 

 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací. 

 Výstavba a rekonstrukce účelových komunikací. 

 Výstavba a rekonstrukce parkovišť. 

2.1.4 Výstavba cyklostezek a cyklotras, včetně 

doprovodné infrastruktury 

 Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro 

cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem (s 

dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b). 

 Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro 

cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 

komunikací (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b). 

 Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním 

prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených 

jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro 
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cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní 

kola. 

2.1.5 Bezpečnost obyvatel v dopravě  Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., 

II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 

komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek 

pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, 

železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s 

omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na 

bezbariérové komunikace pro pěší. 

2.2 Zlepšení stavu 

životního prostředí 

2.2.1 Úprava stávajících vodních ploch a vodních toků  Péče o vodní nádrže a vodní toky, potoky, studánky atd. 

2.2.2 Snížení prašnosti a hlučnosti v sídlech  Snižování emisí z lokálního vytápění domácností. 

 Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů 

znečištění firem. 

 Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí 

ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně 

znečištění ovzduší. 
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 Protihlukové stěny, pásy zeleně. 

2.2.3 Realizace protipovodňových a protierozních 

opatření 

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 

toků. 

 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další 

využití. 

 Stabilizace a sanace svahových nestabilit. 

 Realizace návrhů možných nových protipovodňových 

opatření. 

 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných systémů, digitální 

povodňové plány. 

2.2.4 Péče o zeleň ve volné krajině  Údržba lesů, luk apod. 

 Péče o nově vznikající ekosystémy. 

2.2.5 Lepší zajištění nakládání se separovaným odpadem 

a biologicky rozložitelným odpadem 

 Vybudování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů. 

 Vybudování a obnova míst ke třídění odpadů. 

 Kompostárny. 

 Systém nakládání s BRKO. 

 Spolupráce obcí v oblasti nakládání s odpady. 

 Prevence vzniku odpadů. 
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2.2.6 Rekultivace starých ekologických zátěží  Likvidace a rekultivace nepovolených skládek. 

 EVVO v oblasti odpadového hospodářství. 

2.3 Rekonstrukce 

kulturního dědictví 

2.3.1 Ochrana a obnova historických, kulturních a 

technických památek i místně významných staveb 

 Obnova památek pro jejich využití v cestovním ruchu. 

 Digitalizace kroniky či jiných důležitých spisů a listin. 

2.3.2 Podpora místních tradic  Podpora organizace tradičních akcí a zvyků. 

 Podpora místních umělců. 

   

Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Specifický cíl Opatření Aktivity 

3.1 Podpora podnikání a 

trhu práce 

3.1.1 Zajištění vhodné infrastruktury pro podnikání 

nezemědělských podniků 

 Aktivity vedoucí k založení a rozvoji nezemědělských činností: 

o Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 

sloužícího pro nezemědělskou činnost. 

o Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání). 

3.1.2 Podpora zakládání nových podniků  Podpora vzniku nových podniků, včetně nových živností. 

 Podpora vzdělávání pro začínající podnikatele. 

 Rozšíření nabídky řemesel v regionu. 
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3.1.3 Propagace a podpora odbytu místních výrobků  Podpora regionálního značení výrobků. 

 Podpora místního prodeje regionálních produktů. 

3.1.4 Podpora služeb přispívajících začleňování na trh 

práce 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni. 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální 

nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů. 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech 

relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství 

pro získání zaměstnání. 

3.1.5 Rozvoj sociálního podnikání  Poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence 

sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených. 

 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center. 

 Aktivity v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim 

zákona č. 108/2006 Sb. 

3.1.6 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení 

uplatnění rodičů na trhu práce 

 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 

institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s 

možností podpory příměstských táborů v době školních 

prázdnin. 
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 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost. 

3.2 Zajištění rozvoje 

zemědělské výroby 

3.2.1 Modernizace provozu a infrastruktury 

zemědělských podniků (včetně zemědělské 

techniky) 

 Pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká 

chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní). 

 Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro 

zemědělskou výrobu. 

 Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu 

v zemědělském podniku. 

 Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 

náklady na výstavbu odstavných stání). 

3.3 Rozvoj cestovního 

ruchu na území MAS 

3.3.1 Propagace regionu a turistických cílů  Podpora společných nástrojů propagace a marketingu na 

území regionu. 

 Tvorba a distribuce propagačních materiálů. 

 Tvorba komplexních turistických produktů. 

3.3.2 Podpora zvyšování a zkvalitňování ubytovacích a 

stravovacích kapacit 

 Rozšiřování a modernizace stávajících ubytovacích a 

stravovacích kapacit. 

 Podpora vzniku nových a modernizace stávajících 

restauračních zařízení. 
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3.3.3 Vytvoření a obnova naučných a turistických stezek, 

hipostezky 

 Infrastruktura pro aktivní formy turistiky (cyklo, pěší, hippo). 

 Osazení informačních tabulí, odpočinková místa, parkovací 

plochy apod. 

3.3.4 Rozvoj agroturistiky a sportovně rekreačních služeb  Podpora aktivit, kde se turisté účastní atraktivních aktivit 

přirozeně vyplývajících ze zemědělského hospodaření. 

 Podpora vzniku a funkčního provozu cyklopůjčoven, 

cykloservisů, občerstvovacích zařízení atd. 

3.4 Zefektivnění 

komunikace a posílení 

spolupráce s partnery na 

regionální, národní a 

mezinárodní úrovni 

3.4.1 Realizace projektů zaměřených na spolupráci  Realizace propagačních, informačních, vzdělávacích a 

volnočasových aktivit, například: 

o Pořádání konferencí, workshopů, exkurzí, výstav, 

setkání partnerů s přenosem příkladů správné 

praxe. 

o Vydávání publikací, brožur či letáků. 

o Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a 

efektivní fungování NNO, snižující závislost NNO 

na veřejných zdrojích 

o Podpora užší spolupráce a provázanosti mezi 

členy MAS napříč hospodářskými sektory. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednotlivá výše jmenovaná opatření SCLLD vycházejí z analytické části a vytvořené SWOT analýzy. Toto vzájemné propojení je znázorněno v tabulce níže. 

 

Tabulka 42: Provázání analytické a strategické části 

Opatření (Strategická část) Analytická část SWOT analýza 

1.1.1 Výstavba, opravy a rekonstrukce 

veřejných budov, zvýšení jejich 

energetické úspornosti 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská, aktivity občanů) 

1.1.2 Rekonstrukce a znovu obydlení 

nevyužitých domů a bytů 

2.1.5 Domovní a bytový fond SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 

1.1.3 Podpora zařízení poskytujících sociální 

služby 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 

1.1.4 Úprava veřejných zařízení a prostranství 2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 

1.1.5 Výstavba a obnova zázemí pro komunitní 

a spolkovou činnost, pořízení vybavení 

2.1.6 Spolky a volnočasové aktivity SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 
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1.1.6 Výstavba a obnova kulturních, 

sportovních a volnočasových areálů 

2.1.6 Spolky a volnočasové aktivity SWOT analýza v kapitole infrastruktura 2.2.1.1. 

Občanská vybavenost (občanská 

infrastruktura, aktivity občanů) 

1.1.7 Podpora volnočasových akcí pro děti, 

mládež, rodiny a místní komunity 

2.1.6 Spolky a volnočasové aktivity SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 

1.1.8 Zkvalitnění sociálních a poradenských 

služeb 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.1. Občanská 

vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity 

občanů) 

1.2.1 Výstavba a modernizace předškolních a 

školních zařízení a výukových prostor 

včetně vybavení 

2.1.1 Obyvatelé území MAS 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům 

SWOT analýza v kapitole 2.2.1.2 Vzdělávání 

(infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací 

činnost) 

1.2.2 Podpora spolupráce vzdělávacích institucí 

a dalších subjektů 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.2 Vzdělávání 

(infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací 

činnost) 

1.2.3 Další vzdělávací aktivity nad rámec běžné 

školní docházky 

2.1.4 Vybavenost obcí, služby obyvatelům SWOT analýza v kapitole 2.2.1.2 Vzdělávání 

(infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací 

činnost) 
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1.2.4 Podpora osvětových akcí 2.1.7 Životní prostředí 

2.1.6 Spolky a volnočasové aktivity 

SWOT analýza v kapitole 2.2.1.2 Vzdělávání 

(infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací 

činnost) 

   

Opatření (Strategická část) Analytická část SWOT analýza 

2.1.1 Rekonstrukce, výstavba a ochrana 

vodohospodářské infrastruktury 

2.1.2 Technická infrastruktura SWOT analýza v kapitole 2.2.1.3 Infrastruktura 

(vodní hospodářství, technická a dopravní 

infrastruktura) 

2.1.2 Zajištění rozvoje další technické 

infrastruktury 

2.1.2 Technická infrastruktura SWOT analýza v kapitole 2.2.1.3 Infrastruktura 

(vodní hospodářství, technická a dopravní 

infrastruktura) 

2.1.3 Obnova a výstavba místních i účelových 

komunikací pro motorovou dopravu a 

ploch statické dopravy 

2.1.3 Dopravní infrastruktura SWOT analýza v kapitole 2.2.1.3 Infrastruktura 

(vodní hospodářství, technická a dopravní 

infrastruktura) 

2.1.4 Výstavba cyklostezek a cyklotras, včetně 

doprovodné infrastruktury 

2.1.3 Dopravní infrastruktura SWOT analýza v kapitole 2.2.1.3 Infrastruktura 

(vodní hospodářství, technická a dopravní 

infrastruktura) 
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2.1.5 Bezpečnost obyvatel v dopravě 2.1.3 Dopravní infrastruktura SWOT analýza v kapitole 2.2.1.3 Infrastruktura 

(vodní hospodářství, technická a dopravní 

infrastruktura) 

2.2.1 Úprava stávajících vodních ploch a 

vodních toků 

2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 

2.2.2 Snížení prašnosti a hlučnosti v sídlech 2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 

2.2.3 Realizace protipovodňových a 

protierozních opatření 

2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 

2.2.4 Péče o zeleň ve volné krajině 2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 

2.2.5 Lepší zajištění nakládání se separovaným 

odpadem a biologicky rozložitelným 

odpadem 

2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 
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2.2.6 Rekultivace starých ekologických zátěží 2.1.7 Životní prostředí SWOT analýza v kapitole 2.2.1.4 Příroda a 

krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, 

péče o zeleň. Odpadové hospodářství) 

2.3.1 Ochrana a obnova historických, kulturních 

a technických památek i místně 

významných staveb 

2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.5 Kulturní 

dědictví (památky, tradice) 

2.3.2 Podpora místních tradic 2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.5 Kulturní 

dědictví (památky, tradice) 

   

Opatření (Strategická část) Analytická část SWOT analýza 

3.1.1 Zajištění vhodné infrastruktury pro 

podnikání nezemědělských podniků 

2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.1.2 Podpora zakládání nových podniků 2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.1.3 Propagace a podpora odbytu místních 

výrobků 

2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.1.4 Podpora služeb přispívajících začleňování 

na trh práce 

2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 
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3.1.5 Rozvoj sociálního podnikání  SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.1.6 Podpora prorodinných opatření pro 

zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce 

2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.2.1 Modernizace provozu a infrastruktury 

zemědělských podniků (včetně 

zemědělské techniky) 

2.1.9 Hospodářství SWOT analýza v kapitole 2.2.1.6 Podnikání a 

trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

3.3.1 Propagace regionu a turistických cílů 2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.7 Cestovní ruch 

(propagace regionu, podpora služeb v oblasti 

cestovního ruchu) 

3.3.2 Podpora zvyšování a zkvalitňování 

ubytovacích a stravovacích kapacit 

2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.7 Cestovní ruch 

(propagace regionu, podpora služeb v oblasti 

cestovního ruchu) 

3.3.3 Vytvoření a obnova naučných a 

turistických stezek, hipostezky 

2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.7 Cestovní ruch 

(propagace regionu, podpora služeb v oblasti 

cestovního ruchu) 

3.3.4 Rozvoj agroturistiky a sportovně 

rekreačních služeb 

2.1.8 Cestovní ruch SWOT analýza v kapitole 2.2.1.7 Cestovní ruch 

(propagace regionu, podpora služeb v oblasti 

cestovního ruchu) 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

140 
 

3.4.1 Realizace projektů zaměřených na 

spolupráci 

Napříč celá analytická část (různé oblasti) SWOT analýza v kapitole 2.2.1.8 Spolupráce a 

komunikace (s ostatními subjekty) 

Zdroj: Vlastní zdroje 

 

Jednotlivá navržena opatření vycházejí z integrovaného přístupu a jsou mezi sebou více či méně propojená. Toto propojení je demonstrováno koincidenční 

maticí níže. 

 

Tabulka 43: Koincidenční matice – synergie vazeb mezi jednotlivými opatřeními 

 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.1

.6
 

1
.1

.7
 

1
.1

.8
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

.4
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 

2
.1

.4
 

2
.1

.5
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.2

.3
 

2
.2

.4
 

2
.2

.5
 

2
.2

.6
 

2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

3
.1

.1
 

3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.1

.4
 

3
.1

.5
 

3
.1

.6
 

3
.2

.1
 

3
.3

.1
 

3
.3

.2
 

3
.3

.3
 

3
.3

.4
 

3
.4

.1
 

1.1.1   2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 

1.1.2 2   3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 2 0 0 2 

1.1.3 3 3   1 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 

1.1.4 3 3 1   1 2 2 0 1 0 0 0 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 

1.1.5 3 1 2 1   3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 

1.1.6 3 0 2 2 3   3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 

1.1.7 2 0 3 2 3 3   0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 
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1
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.4
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.4
 

2
.2

.5
 

2
.2

.6
 

2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

3
.1

.1
 

3
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.2
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.1
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3
.1
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3
.1
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3
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.6
 

3
.2

.1
 

3
.3

.1
 

3
.3

.2
 

3
.3

.3
 

3
.3

.4
 

3
.4

.1
 

1.1.8 2 1 1 0 2 0 0   0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 

1.2.1 2 1 1 1 1 1 1 0   3 3 3 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 2 

1.2.2 1 0 1 0 0 0 1 2 3   3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 2 

1.2.3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 3   3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 

1.2.4 1 0 0 0 2 1 3 1 3 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 

2.1.1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0   3 3 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 

2.1.2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 

2.1.3 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3   3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 3 1 3 3 3 2 2 2 

2.1.4 1 2 0 3 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3   3 1 0 2 1 0 0 2 2 1 3 0 1 1 1 1 3 3 3 3 2 

2.1.5 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 3   0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 

2.2.1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0   1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 3 3 2 

2.2.2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1   2 2 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 

2.2.3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 3 2   3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 2 2 2 

2.2.4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 3   2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3 3 2 
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.2
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.3

.3
 

3
.3

.4
 

3
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2.2.5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2   3 0 0 3 3 0 0 2 0 3 1 1 1 1 2 

2.2.6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3   0 0 3 3 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 

2.3.1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0   3 1 1 1 1 1 0 1 3 2 3 2 2 

2.3.2 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3   0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 1 2 

3.1.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 0   3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

3.1.2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 3 1 0 3   3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

3.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3   2 3 1 3 3 2 0 0 2 

3.1.4 1 3 3 0 0 0 2 3 3 3 3 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2   3 3 3 1 1 1 1 2 

3.1.5 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 3 3 3   2 1 0 1 0 1 2 

3.1.6 0 1 2 0 1 0 2 3 2 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 2   3 0 1 0 1 2 

3.2.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3 1 3   2 3 2 3 2 

3.3.1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 3 0 2 3 1 1 3 3 2 2 3 1 0 0 2   3 3 3 2 

3.3.2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3   3 3 2 

3.3.3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 0 1 0 0 2 3 3   3 2 
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3.3.4 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 3 0 1 1 1 3 3 3 3   2 

3.4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Legenda: 3 – silná vazba, 2 – střední vazba, 1 – slabá vazba, 0 – bez významnější vazby  
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3.2 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, 
včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky 

 

3.2.1 Integrované rysy strategie 

Pod pojmem integrace chápeme sjednocení, ucelení, resp. organizaci prvků, které vytvářejí určitý celek. O 

integraci v území usiluje především samotná kancelář MAS a to mimo jiné například prostřednictvím realizace 

projektů spolupráce. Projekty spolupráce jsou přirozeně koncipovány a realizovány s vědomím toho, že z 

výstupů projektu bude mít užitek celé území MAS.  Pro území tyto projekty přinesly řadu přínosů, ze kterých 

mohou čerpat subjekty ze všech obcí podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru. Spolupráce má také 

nadregionální a mezinárodní charakter. Objevují se další náměty na projekty spolupráce do budoucna. 

Již v samotném území MAS Uničovsko lze nalézt určité integrační prvky. Toto území je logicky uceleným 

regionem, který se vyznačuje několika znaky podporující integraci: 

 Specifika obcí v blízkosti krajského města Olomouce. 

 Přirozené dopravní vazby, spádovost většiny obcí do Uničova. 

 Příbuzenské vazby mezi obcemi, spolková činnost se vyznačuje spoluprací členů z několika obcí. 

 Množství malých sídel - místních částí (do 1500 obyvatel). 

 Hanácké nářečí a venkovské (hanácké) tradice – např. masopust, smrtná neděle, velikonoční svátky 

(klapotání, pomlázka) a další. 

 Orientace na podporu místní produkce a služeb. 

 Pozitivní zkušenosti s metodou Leader z programového období 2007 – 2013. 

Integrační prvky se tedy pochopitelně přenášejí do samotné Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Uničovsko 2014 – 2020. Integrace je nosným prvkem celé strategie, proces strategického 

plánování pro období 2014 – 2020 byl veden skutečně komunitně. Na základě požadavků místních obyvatel 

bylo mimo jiné v každé obci regionu uskutečněno veřejné projednání ke směřování strategického 

dokumentu. V rámci tohoto projednání byly mapovány potřeby místních subjektů a ze strany MAS byly 

rámcově představeny dotační možnosti nového programového období. Strategie, a zejména samotná 

strategická část, byla již od samého počátku zpracovávána jako „integrovaná“, což znamená, že: 

 Je platná pro ucelené území bez výjimky. 

 Propojuje aktivity neziskového a soukromého sektoru – cíle a opatření jsou směrovány na různé typy 

žadatelů nebo kombinaci žadatelů v rámci jednoho projektu. 

 Prvky ve strategii jsou vzájemně podmíněné a tvoří tak sourodý celek. 
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Důležitým bodem je vytváření komplexních řešení, kdy je vždy snaha o to, aby daná lokalita (respektive 

problém této lokality) byla řešena v co největší možné šíři. To znamená, že někdy se může jednat i o doplnění 

části celku k dosažení cílového stavu. Dále předpokládáme, že integrací budou pro území vznikat synergické 

efekty. 

 

Integrací tedy vnímáme určité sjednocení, ucelení dokumentu ve prospěch území. 

Strategie bude naplňována prostřednictvím jednotlivých kroků – individuálních 

projektů – podporovaných z různých finančních zdrojů nebo i bez dotační podpory. 

Tyto kroky povedou k naplnění cílů. Prostřednictvím cílů pak usilujeme o dosažení 

celkové vize a z ní vycházejícího strategického cíle. 

 

MAS Uničovsko si stanovila 3 strategické cíle, které jsou naplňovány jednotlivými specifickými cíli. Jak již bylo 

uvedeno výše, k naplnění strategie povedou na nejnižší úrovni projekty (kroky), které budou provádět 

libovolné subjekty z území MAS. Snahou MAS je to, aby tyto kroky byly vzájemně logicky propojené. Na úrovni 

obce je toto zajištěno zpracovaným plánem rozvoje obce, který obsahuje jednotlivé záměry a jejich 

návaznost. Obdobný přístup je aplikován na území celé MAS, kdy propojení a návaznost projektů sleduje a 

koordinuje MAS. 

Níže uvádíme příklady možných projektů s uvedením pojetí integrace ve vztahu k celkové strategii. Jedná se 

o fiktivní příklady, na kterých pouze chceme demonstrovat integraci v rámci strategie. 

 

Integrace mezi specifickými cíli: Každý ze specifických cílů přispívá k naplnění strategického cíle různou 

měrou. Cíle jsou navzájem provázané (integrované). 

Příklad č. 1: Projekt obnášející opravu kostela, kdy bude současně provedena rekonstrukce části místní 

komunikace, s chodníkem, lavičkou a odpadkovým košem. Nově bude zřízeno parkoviště s osmi parkovacími 

místy a nový sloup veřejného osvětlení. 

Komentář: Projekt tohoto typu naplňuje současně specifický cíl 1.1 a specifický cíl 2.1 a také přináší další 

efekty, jako vytvoření prostoru k odpočinku a setkávání občanů. 

Příklad č. 2: Projekt zaměřený na nakládání s odpadem v několika obcích – jedná se o pořízení sběrných nádob 

na bioodpad a nápojové kartony, protože tyto dva typy kontejnerů v obcích chybí. Součástí je i osvětová a 

informační kampaň pro veřejnost a žáky škol – plakáty, letáky a krátké video na webových stránkách žadatele 

a MAS. 
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Komentář: Tento projekt naplňuje specifický cíl 2.2 a specifický cíl 1.2. Současně je také příkladem výše 

zmíněného komplexního řešení, protože doplňuje stávající stav o nové prvky. 

 

Integrace mezi opatřeními: Jednotlivá opatření jsou navzájem provázaná, a to jak v rámci jednoho cíle, tak 

napříč cíli. 

Příklad: Zemědělský podnik nakoupí technické vybavení. Díky tomu se urychlí jeho činnost a získá tak kapacity 

pro pořádání agroturistiky. Taková kombinace projektů naplňuje opatření ze specifického cíle 3.2 a specifický 

cíl 3.3. 

 

3.2.2 Inovativní rysy strategie 

Definic pojmu inovace existuje celá řada. Pod pojmem inovace si většinou představujeme technické novinky, 

zavádění pokročilých technologií nebo nových výrobních postupů. To je ale velmi úzké pojetí inovací, které 

je zaměřeno primárně na podnikatelské subjekty. V případě rozvoje regionu je pojetí inovací širší. 

 

Z pohledu celé MAS a jejího rozvoje vnímáme inovace v celé šíři, tedy jako nalézání 

nových řešení problémů v regionu. Inovaci chápeme jako neoddělitelnou součást 

společnosti rozvíjející podnikatelského ducha, tvořivost, představivost a ochotu 

riskovat. 

 

Tabulka 44: Inovativní prvky a postupy strategie 

Název inovativního prvku/postupu Popis 

Samotná strategie MAS Již samotná koordinace rozvoje v takto 

vymezeném území představuje podstatný 

inovační prvek zejména pro obce, které již sice 

s takovým postupem zkušenosti mají, nicméně 

důraz na tento způsob rozvoje je 

v programovacím období 2014 – 2020 vyšší. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 1 Území MAS Uničovsko bude místem pro kvalitní 

a plnohodnotný život obyvatel s ohledem na 

okolní prostředí 

Strategický cíl 2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
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Název inovativního prvku/postupu Popis 

Koordinovaná podpora trhu práce Obsahem tohoto prvku je iniciovat v regionu 

rozvoj služeb přispívajících začleňování na trh 

práce, což povede k zaměstnávání 

znevýhodněných občanů. Iniciace začleňování 

na trh práce bude probíhat prostřednictvím 

podpory vytváření nových pracovních míst, 

vzdělávacích aktivit a podpory rozvoje 

samotných podniků. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

  

Název inovativního prvku/postupu Popis 

Koordinovaný marketing místních výrobků a 

podnikatelů 

Obsahem tohoto prvku je vytvoření jednotného 

systému podpory místních podnikatelských 

subjektů, a zároveň zvýšení povědomí o místních 

producentech i výrobcích. Celý systém podpory 

podnikatelů bude koordinovaný a realizovaný 

prostřednictvím MAS. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

 

Název inovativního prvku/postupu Popis 

Modernizace infrastruktury určené pro 

podnikání 

Podnikatelé působící na území MAS budou mít 

možnost modernizovat své technické vybavení. 

Mohou tak například využívat nové efektivnější 

postupy zpracovávání výrobků. To jim umožní 

větší konkurenceschopnost na trhu. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

 

Název inovativního prvku/postupu Popis 
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Zajištění dostupnosti území Prostřednictvím opatření zaměřených na 

dopravní infrastrukturu bude území MAS lépe 

propojeno, což obyvatelům zlepší dostupnost 

pracovních příležitostí, usnadní cestování na 

úřady, nebo žákům a dětem dojíždění do školy. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

 

Název inovativního prvku/postupu Popis 

Společné nástroje pro propagaci regionu Prostřednictvím některých opatření bude 

koordinována propagace regionu MAS tak, aby 

se stala turisticky i pracovně zajímavou a 

vyhledávanou lokalitou. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

 

Název inovativního prvku/postupu Popis 

Rozvoj veřejné správy prostřednictvím 

spolupráce 

Skrze projekt spolupráce dojde ke vzájemné 

výměně zkušeností, vzájemnému vzdělávání a 

dalším aktivitám, které povedou k rozvoji 

veřejné správy na území MAS. 

Relevantní strategické cíle: Strategický cíl 3 Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V podstatě lze říci, že každý projekt, který bude naplňovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje, 

přináší do regionu v jisté míře inovaci. V případě stavebních projektů se bude jednat o využívání pokročilé 

techniky, v případě vzdělávacích projektů budou využívány interaktivní formy výuky, projekty na zlepšování 

životního prostředí přináší environmentální inovaci. 

Značné možnosti se otvírají v oblasti sociálních inovací, kdy mají velký potenciál sociální sítě a obecně 

internet. Může se např. jednat o kampaně na organizaci sběru odpadu, sdílení nepotřebných věcí, 

shromažďování a distribuce jídla pro potřebné, sdílení automobilů pro dopravu apod. MAS bude inovativní 

projekty dle svých možností iniciovat, koordinovat a propagovat. 
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3.3 Vazba na strategické dokumenty 

SCLLD MAS Uničovsko má své místo v hierarchii strategických dokumentů. Je zde nutný soulad se 

strategickými dokumenty evropského řádu, národními a regionálními strategiemi. Veřejně dostupné 

statistické analýzy jsou zpravidla platformou pro všechny zpracovávané analýzy daných území. Z tohoto 

důvodu je velká odchylka ve stanovování strategických cílů dokumentů málo pravděpodobná. Vždy se najde 

prostor pro soulad SCLLD v jednotlivých prioritách, cílech či opatřeních, přestože struktura každého 

dokumentu je vystavěna odlišně. 

 

3.3.1 Strategický cíl 1: Území MAS Uničovsko místem pro kvalitní a plnohodnotný život obyvatel, 
s ohledem na okolní prostředí 

 

Specifický cíl 1.1: Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech  

 

 Aktualizace státní energetické koncepce České republiky 

- Priorita II – Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i 

domácnostech 

 Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012 

- Priorita 1 – Podpora rozvoje sociální prevence 

- Priorita 4 – Plánování sociálních služeb 

 Národní koncepce rodinné politiky 

- Opatření 6.1.  Vytváření a podpora příznivých materiálních podmínek pro potenciální rodiče 

- Opatření 6.1.3. - Rozvíjet různé formy nástrojů bytové politiky, jejichž využívání by zvýšilo 

finanční dostupnost nájemního i vlastnického bydlení pro mladé lidi. 

- Opatření 6.2. Vytváření a podpora příznivých materiálních podmínek pro rodiny s 

nezaopatřenými dětmi 

- Opatření 6.2.5. - Rozvíjet různé formy nástrojů bytové politiky, jejichž využívání by zvýšilo 

finanční dostupnost nájemního i vlastnického bydlení pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 

 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 

- Strategický cíl 1 - Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům 

- Strategický cíl 2 - Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím 

- Strategický cíl 7 - Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na 

jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost 

 Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2002) 
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- Cíl 3 – Zdravý start do života 

- Cíl 4 – Zdraví mladých 

- Cíl 5 – Zdravé stárnutí 

- Cíl 6 – Zlepšení duševního zdraví 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

- Program 6.2.2. – Snížení měrné spotřeby energie 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 – 2014 

- Rámcové cíle a opatření 

- Cíl 7 – Optimalizace sítě sociálních služeb s důrazem na dostupnost a provázanost 

sociálních služeb a na efektivní využívání sociálních služeb  

- Sociální problematika – děti, mládež a rodina 

- Cíl 1: Podpora stávajících a rozvoj nových sociálních služeb zaměřených na rodiny 

s dětmi 

- Sociální problematika – osoby se zdravotním postižením 

- Cíl 3: Podpora sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém 

kraji 

- Sociální problematika – etnické menšiny a cizinci 

- Cíl 2: Optimalizace sítě a zajištění provázanosti odborných poradenských služeb a 

návazných fakultativních služeb (zaměstnanost, bydlení, prevence předluženosti, 

vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí) 

- Sociální problematika – osoby v krizi 

- Cíl 1: Vytvoření uceleného systému pomoci pro osoby v krizi a oběti mimořádných 

událostí 

- Sociální problematika – osoby sociálně vyloučené 

- Cíl 1: Optimalizace sítě sociálních služeb určených osobám ohroženým sociálním 

vyloučením 

 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2011 – 2014 

- Sociální problematika – sociální služby, prevence kriminality 

- Cíl 1: Snížit míru problémového a intenzivního užívání drog (léčba a sociální 

začleňování 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 2 – Bydlení 

- Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu 

- Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu 
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- Priorita 6 – Sport, kultura, volný čas, kvalita života 

- Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních a 

zdravotních služeb, programy sociální integrace 

 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 

- Strategický cíl 3 - Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

- Strategický cíl 4 - Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti 

a mládež k jejímu aktivnímu využití 

- Strategický cíl 7 - Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na 

jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost 

- Strategický cíl 9 - Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně 

oceňování a uznávání dobrovolných činností 

 Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2002) 

- Cíl 4 – Zdraví mladých 

- Cíl 5 – Zdravé stárnutí 

- Cíl 11 – Zdravější životní styl 

 Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014 

- Cíl 2 – Občanská dimenze – rozvoj osobnosti 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012 – 2015 

- Priorita D – Kvalita života 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 6 – Sport, kultura, volný čas, kvalita života 

- Výstavba a modernizace školských, sportovních, kulturních a společenských zařízení 

- Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolků 
 

 

Specifický cíl 1.2: Zvyšování kvality, modernizace a podpora vzdělávání 

 

 Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 

2013 

- Cíl - podpora vybavení škol ICT podle individuálních potřeb škol 

- Cíl - podpora vybavenosti výukovými nástroji (výukový SW, SW pro sběr a transfer dat atd.) 

- Cíl - podpora vzdělání, připravenosti, výcviku v možnostech využití ICT v běžné pedagogické 

práci případně v práci řídících pracovníků ve školství 
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- Cíl - podpora vzdělání, připravenosti, výcviku v možnostech využití ICT v běžné pedagogické 

práci případně v práci řídících pracovníků ve školství 

- Cíl - podpora e-komunikace mezi školou a domovem tj. rodiči 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 

- Podporovat vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích žáků mateřských škol 

 EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

- Iniciativa - Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu 

mladých lidí na pracovní trh 

 Strategie vzdělávací politiky 2020 

- Priorita - snižování nerovnosti ve vzdělávání 

- Priorita - podpora kvalitní výuky a učitele 

- Priorita - odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 

- Pokračovat ve stabilizaci sítě mateřských škol s ohledem na demografický vývoj ve spolupráci 

s obcemi jako jejich zřizovateli, zachovávat mateřské školy v malých obcích 

- Zvyšovat aprobovanost učitelů základních škol, zejména v oblasti výuky cizích jazyků 

- Podporovat organizování kurzů k doplnění základního vzdělání základními školami. 

- Podpora vzniku škol zřizovaných svazky obcí 

- Řešit komplexně oblast uměleckého školství a to v souladu s jejich aktivitami v rámci měst a 

obcí a v případě zájmu měst a obcí jednat o možném přechodu do jejich zřizovatelské 

kompetence 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 6 – Sport, kultura, volný čas, kvalita života 

 Základní a mateřské školy, zajištění kvality, standardů 

- Priorita Další nezařazené projekty 

 Celoživotní vzdělávání 

 

3.3.2 Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

 

Specifický cíl 2.1: Dobudování a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury 

 

 Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 – 2013 
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- Priorita 4.3 : Rozvoj energetických a spojových sítí a zařízení v regionech 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

- Program – Zahuštění a rozvoj plynárenské sítě 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012 – 2015 

- Priorita C – Doprava a technická infrastruktura 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 1 – technická a dopravní infrastruktura 

 Dobudování kanalizací a likvidace odpadních vod 

 Zásobování obcí vodou, vodní zdroje 

 Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 

- Priorita 4.2. Provoz a bezpečnost dopravy 

- Priorita 4.4 – Dopravní infrastruktura 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 

- Specifický cíl 1 – Zajištění financování cyklistické infrastruktury 

- Specifický cíl 2 – Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy 

- Specifický cíl 4 – Realizace národního produktu Česko jede 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012 – 2015 

- Priorita C – Doprava a technická infrastruktura 

 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 

- Priorita 1 - Opravy a rekonstrukce úseků komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádaní 

- Priorita 2 - Modernizace úseků komunikace v homogenizovaném šířkovém uspořádaní 

- Priorita 3 - Rekonstrukce a modernizace bodových závad, které jsou překážkou provozu 

- Priorita 4 – Návrh obchvatů sídel 

 Plán dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

- Doporučení návrhové části - V úseku Uničov – Šumperk by měla železnice vykonávat typicky 

páteřní obsluhu a dosáhnout cestovní doby Uničov – Šumperk cca 25 – 27 minut 

 Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

- Priorita I. - Rozvoj cyklistické infrastruktury a dopravy 

- Priorita II. - Rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 1 – technická a dopravní infrastruktura 

 Rekonstrukce a dostavba místních komunikací 

 Doplňující dopravní a technická infrastruktura 
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- Priorita 5 – Cestovní ruch 

 Budování a rozvoj cestovního ruchu 

 

 

Specifický cíl 2.2: Zlepšení stavu životního prostředí 

 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

- Cíle 3.2.2.3. 

 obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny 

odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám 

 zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů 

obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezením jeho další 

fragmentace 

 Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

- Priorita II. 1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s 

vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin 

 Strategie ochrany půdy v ČR před erozí 

- Cíl - Zajištění vysoké úrovně ochrany půdy jako nenahraditelného zdroje 

- Cíl - Optimalizovat stávající nastavení politiky v oblasti ochrany půdy před erozí 

- Cíl - Zajistit maximální podporu přístupu ke všem informacím v oblasti ochrany půdy, které 

je možné poskytnout 

 Národní program snižování emisí České republiky 

- Specifický cíl - Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity 

- Specifický cíl - Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný 

cílový imisní limit  

 Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2002) 

- Cíl 3 – Zdravý start do života 

- Cíl 4 – Zdraví mladých 

- Cíl 5 – Zdravé stárnutí 

- Cíl 13 – Zdravé místní životní podmínky 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

- Opatření - Přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy a ochraně ostatních přírodních 

zdrojů (zejména vodní zdroje) 
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- Vybrané průběžné cíle 

 V rámci svých rozhodnutí či stanovisek nepovolovat nevhodné úpravy koryt vodních 

toků, které odporují revitalizačním principům 

 Aktivně spolupracovat se správci vodních toků na návrzích revitalizací 

 V rámci svých rozhodnutí a stanovisek podporovat výstavbu čistíren odpadních vod 

 Pří posuzování žádosti o kácení břehových porostů vyžadovat jasné zdůvodnění 

nutnosti zásahu. Jako jednu z podmínek udělení souhlasu požadovat ponechání části 

břehového porostu (např. jednotlivé doupné stromy, stromy přirozeně chránící 

břehy před erozí) bez zásahu 

- Opatření - Udržet atraktivitu krajiny (krajinný ráz) 

- Opatření - Podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje - III. aktualizace - rok 2012 

- Opatření - Snížení emisí prachu výsadbou izolační zeleně 

- Opatření - Rozvoj environmentálně příznivé dopravní infrastruktury 

- Opatření - Dotační program OLK pro malé spalovací zdroje (Vytvořit dotační program 

Olomouckého kraje na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za 

nové nízko emisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Olomouckém kraji.) 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 3 – Životní prostředí 

 Revitalizace hydrologického režimu krajiny 

 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu 

 Plán odpadového hospodářství ČR 

- Cíl 2 - Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů 

- Cíl 3 - Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

- Cíl – Podporování vzniku regionálních integrovaných systému nakládání s odpady a jejich 

propojení do jednotné a přiměřené sítě zařízení 

- Cíl – Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 3 – Životní prostředí 

 Řešení odpadového hospodářství 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

- Cíle 3.3.3. 

 Zlepšit péči o chráněná území  
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- Integrovat ZCHÚ do života regionů s důrazem na trvale udržitelné využívání, zejména 

v oblasti cestovního ruchu, a zlepšení životních podmínek místních obyvatel 

- Cíle 3.4.4. 

 Udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné 

existence. Minimalizace rizik zavádění nových invazních nepůvodních druhů v ČR, 

omezení dalšího rozšiřování již přítomných invazních nepůvodních druhů a jejich 

regulace a odstraňování v přírodně hodnotných územích, a to i s ohledem na 

probíhající a očekávané změny podnebí.  

 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 – 2014 

- Cíl A - Dále zajišťovat účinnou preventivní ochranu movitého kulturního dědictví před 

následky mimořádných situací, před nepříznivými vlivy prostředí a před krádežemi, 

vloupáními a požáry a zajistit zmírňování následků nelegálně vyvážených kulturních statků 

- Cíl F -  Zvýšit kvalitu a dostupnost informací o sbírkách muzeí a galerií a o movitém 

kulturním dědictví pro odbornou i laickou veřejnost 

- Cíl H - Podporovat využívání výchovného a vzdělávacího potenciálu památníků bojů za 

svobodu, nezávislost a demokracii, aktivity směřující k navracení kulturních statků obětem 

holocaustu a zapojení muzeí a galerií do vzdělávacího systému v České republice  

 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 

- Strategický cíl 13 - Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím 

 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2014 – 2016 

- Cíl - Podpora péče o hmotné kulturní dědictví 

- Cíl - Podpora regionálních a lokálních kulturních tradic 

- Cíl - Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek. 

- Cíl - Propagace nemovitého a movitého kulturního dědictví v cestovním 

- Cíl - Podpora rozvoje tvůrčích kulturních aktivit vedoucích ke zvýšení kulturní nabídky v 

regionu 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

- Průběžný cíle 

 Věnovat zvýšenou pozornost lokalitám s prokázaným výskytem zvláště chráněného 

a/nebo „naturového“ druhu. 

 Sledovat stav vyhlášených památných stromů v obvodu své územní působnosti a 

přijímat adekvátní opatření k zajištění jejich ochrany a vyhovujícího stavu včetně 

zajištění řádného označení v souladu s platnou legislativou 
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 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 6 – Sport, kultura, volný čas, kvalita života 

 Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí 

 
 

3.3.3 Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

 

Specifický cíl 3.1: Podpora podnikání a trhu práce 

 

 EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

- Iniciativa - „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, 

zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, 

která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020 

- Cíl 1 – Posílení postavení malých a středních podnikatelů v české ekonomice a růst 

konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů v evropském a světovém kontextu 

-  Cíl 2 - Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských 

služeb pro MSP, včetně zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání, 

posílení a rozvoje technické inteligence. 

- Cíl 4 - Snižování energetické a materiálové náročnosti při podnikání malých a středních firem 

 Regionální inovační strategie Olomouckého kraje 

- Priorita C. - Služby a podpora inovací ve firmách 

 Cíl 1 – Podpořit inovace ve stávajících firmách s největším potenciálem rozvoje, 

cestou poskytování specializovaných informací, služeb a potřebné infrastruktury 

 Cíl 2 – Podpořit vznik inovativních firem a aktivit 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 4. Podpora podnikatelských aktivit 

 Příprava nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, 

podpora investorům 

 Vybudování a provozování podnikatelského inkubátoru 

 EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

- Iniciativa: „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace pracovních trhů 

a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem 
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zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo 

jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. 

 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 

- Strategický cíl 6 - Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže 

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

- Priorita 5 – Zaměstnávání 

 Cíl - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně osob s těžším zdravotním 

postižením, na otevřeném trhu práce je přirozenou a běžnou součástí trhu práce za 

podpory poskytované nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a sociálními službami 

zaměřenými na návrat na trh práce. 

 Regionální inovační strategie Olomouckého kraje 

- Priorita A. – Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací 

 Cíl 1 - Zvýšit podíl vysoce talentovaných mladých lidí vracejících se po absolvování VŠ 

nebo získání první pracovní zkušenosti zpět do Olomouckého kraje a zvýšit počet 

nejtalentovanějších mladých lidí, kteří zůstanou v kraji studovat a následně pracovat 

- Priorita B. - Regionální systém podpory transferu technologií  

 Cíl 1 - Zvýšení rozsahu a intenzity spolupráce a transferu znalostí mezi akademickou 

sférou a firmami v kraji 

 Analýza potřeb rodin s dětmi – Olomoucký kraj 

- Cíl – Posilovat ekonomickou a sociální autonomii rodin, podporovat k osobní zodpovědnosti 

- Cíl – Realizovat opatření, která umožní rodičům slaďování jejich rodinných, zaměstnaneckých 

a celospolečenských rolí tak, aby tím nebylo ohroženo jejich rodičovství 

 
 

Specifický cíl 3.2: Zajištění rozvoje zemědělské výroby 

 

 Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po 

roce 2013 

- Strategický cíl 4.2 - Strategie pro růst – Rozvoj zemědělství při podstatném zlepšení jeho 

vztahů k přírodním zdrojům 

- Strategický cíl 4.4 - Rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných zdrojů 

energie 

 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji 

- Priorita - Rozvoj alternativních ekonomických činností na venkově 

 Opatření II. 3.1.3.2 – Podpora multifunkční venkovské ekonomiky 
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- Priorita - Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, zpracovatelského průmyslu 

 Opatření II. 3.2.1.1 - Posílení adaptability lidského potenciálu 

- Priorita - Podpora zvláštních režimů hospodaření 

 Opatření II. 3.3.2.1 - Podpora ekologického zemědělství 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

- Opatření - podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí 

- Opatření - zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených 

podmínkách 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 5 – Cestovní ruch 

 Projekt agroturistiky – diverzifikace zemědělských aktivit 

 Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po 

roce 2013 

- Strategický cíl 5.1 – Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity potravinářství 

- Strategický cíl 5.2 - Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní 

výkonnosti 

 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji 

- Priorita - Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, zpracovatelského průmyslu 

 Opatření II. 3.2.1.2 - Zvyšování kvality výroby v agrárním sektoru 

 Opatření II. 3.2.1.3 - Podpora odbytu zemědělské produkce 

 

 

Specifický cíl 3.3: Rozvoj cestovního ruchu 

 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 

- Strategický cíl - Posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně kultivace podnikatelského 

prostředí 

 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji 

- Priorita - Rozvoj alternativních ekonomických činností na venkově 

 Opatření II. 3.1.3.1 – Podpora turistického ruchu 

 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020 

- Rozvojová priorita 1 - Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu – rozvoj základní a turistické 

infrastruktury 
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 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 5 – Cestovní ruch 

 Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 Zázemí turistického ruchu, ubytovací zařízení, sportovní  

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 

- Strategický cíl - V souladu se zásadami udržitelného rozvoje, intenzivnější využívání 

efektivních nástrojů a inovací v oblasti řízení a marketingu destinací cestovního ruchu 

 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020 

- Rozvojová priorita 2 - Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, 

budování značky  

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Uničovsko 

- Priorita 5 – Cestovní ruch 

 Zavedení a podpora značky „Mikroregion Uničovsko“ 

 

Specifický cíl 3.4: Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce s partnery na regionální, národní 
a mezinárodní úrovni 

 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

o Prioritní oblast 4 Veřejná správa a spolupráce, priorita 9 Podpora spolupráce na místní a 

regionální úrovni 

 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 

o SC 2 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím 

o SC 5 Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže 

 

 

3.4 Akční plán 

Akční plán je kapitolou, která obsahuje popis jednotlivých programových rámců a dále poskytuje grafické 

znázornění struktury programových rámců SCLLD a také schematické znázornění vazeb na opatření mimo 

programové rámce a popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci. 

Programový rámec je část akčního plánu definující realizaci částí SCLLD prostřednictvím jednoho z programů 

podporovaných z ESI fondů. Pro každý relevantní program podporovaný z ESI fondů je zpracován samostatný 

programový rámec, který musí být v souladu s relevantními programy pro období 2014 – 2020. V tomto 

případě se jedná o IROP, PRV, OP Z, OPŽP. MAS Uničovsko v této strategii čerpá z IROP, PRV a OP Z. 
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Jednotlivé programové rámce programů obsahují definice konkrétních opatření SCLLD pro naplnění 

stanovených cílů. Struktura programových rámců obsahuje: vazbu na specifický cíl operačního programu, cíl 

opatření SCLLD, možná témata projektů a možné příjemce dotace, min. a max. hranici celkových způsobilých 

výdajů, základní principy pro určení preferenčních kritérií. 

V rámci programového rámce PRV mluvíme o tzv. Fichi, která definuje navrhovaná opatření SCLLD s 

uvedením typologie podporovatelných projektů. Každá Fiche musí být v souladu s výzvou MAS. 

Klíčový projekt MAS je umožněn pouze v rámci OP Z a OPŽP. V této souvislosti se nad klíčovým projektem 

vedla diskuse a členové MAS dospěli k názoru, že v současné době není nastíněno vhodné společné téma 

klíčového projektu. Proto nebude tzv. klíčový projekt v rámci SCLLD řešen a realizován. 

 

Tabulka 45: Struktura SCLLD v návaznosti na programové rámce 

Opatření programového rámce 
IROP 

Opatření programového rámce 
PRV 

Opatření programového rámce 
OP Z 

2.1.4 3.1.1 3.1.4 

2.1.5 3.2.1 3.1.6 

 3.4.1  

Opatření mimo programové rámce 

1.1.1 1.2.3 2.2.6 

1.1.2 1.2.4 2.3.1 

1.1.3 2.1.1 2.3.2 

1.1.4 2.1.2 3.1.2 

1.1.5 2.1.3 3.1.3 

1.1.6 2.2.1 3.1.5 

1.1.7 2.2.2 3.3.1 

1.1.8 2.2.3 3.3.2 

1.2.1 2.2.4 3.3.3 

1.2.2 2.2.5 3.3.4 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4.1 Programový rámec IROP 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci IROP může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa 

podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3. Prostřednictvím programového rámce IROP bude možné realizovat 

následující opatření SCLLD. 

Zdůvodnění výběru Opatření (aktivit) v rámci IROP 

Na základě potřeb a možností alokované částky byly vybrány následující Opatření, které se váží na tyto SC 

IROP. V rámci těchto opatření bude možné podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně 

vybudování cyklotras a pěších tras. Hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za 

vzděláním, do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích.  

V území MAS většinou obcí procházejí silnice se silně frekventovanou dopravou. Jeví se potřebné, realizovat 

opatření, která vyšší bezpečnost podpoří, přispějí k eliminaci negativních dopadů na lidské zdraví, zlepší 

dopravní dostupnost zaměstnání, služeb a vzdělávání, sníží zátěž na životní prostředí a posílí využívání 

udržitelných forem dopravy, včetně přepravních výkonů veřejné dopravy s využitím IDS. Například budování 

a obnovu chodníků podél silnic II a III třídy se zřetelem na bezbariérovost. Možností zlepšení bezpečnosti v 

obcích je také budování cyklotras, které budou sloužit pro dopravu mimo frekventované úseky. Tyto 

spojovací komunikace, mohou být současně uzpůsobeny jako trasy pro pěší.  

Typy projektů 

 Vybudování nebo rekonstrukce chodníků podél silnic, které procházení obcemi (ne kolem místních 

komunikací). 

 Cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy – které spojují menší sídla s městy, sloužící k nemotorizované 

dopravě do škol, zaměstnání na nákupy, doplňková zeleň, liniová výsadba podél tras, značení. 

Procento dotace a spolufinancování 

 Všechny druhy žadatelů 95 % dotace, 5 % spolufinancování. 

Popis vazby opatření na specifický cíl OP - 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy je primárně zaměřen na realizaci venkovských 

projektů, které budou přispívat k rozvoji místní infrastruktury a občanské vybavenosti. Specifický cíl 

umožňuje podpořit prostřednictvím SCCLD  projekty konečných žadatelů. 

Záměr opatření SCLLD 

Primárním záměrem je zajistit bezpečnou dopravu pro pěší a cyklodopravu v návaznosti na prostředky 

hromadné dopravy a současně tak zlepšit občanskou vybavenost v obcích. Realizována budou i systémová 

opatření na trasách, které povedou k posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívající prostředky 

hromadné dopravy při cestě do školy a zaměstnání. Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší 

bezpečnost a komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale i její širší využívání, což by mělo dopad na 

snížení ekologické zátěže (snížení vibrací, emisí, hluku). 
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Tabulka 46: Programové rámce IROP 

Specifický cíl 

strategie: 
2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

Název 

opatření: 
2.1.4 Výstavba cyklostezek a cyklotras, včetně doprovodné infrastruktury 

Vazba na 

specifický cíl 

IROP: 

IROP 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

         4.1:Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření: 

Zvýšení podílu alternativních forem dopravy předpokládá vytvoření podmínek formou 

kvalitních a bezpečnostních cyklotras a cyklostezek. I o tento druh projektů je v území 

zájem. 

Primárním cílem je zajistit bezpečnou dopravu pro pěší a cyklodopravu v návaznosti na 

prostředky hromadné dopravy a současně tak zlepšit občanskou vybavenost v obcích. 

Možností zlepšení bezpečnosti v obcích je také budování cyklotras, které budou sloužit 

k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Tyto spojovací komunikace, mohou být 

současně uzpůsobeny jako trasy pro pěší. 

Typy projektů: Výstavba cyklostezek v souvislosti s dopravou do zaměstnání 

Příjemci 

podpory: 

 Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí 

Minimální a 

maximální 

výše: 

Podpora bude poskytována s maximální hranicí 95 %celkových způsobilých výdajů a je 

vyžadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 5 %. 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve výzvě 

dle platných pravidel řídícího orgánu. 

 

Principy 

preferenčních 

kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.  

Výsledky: Indikátory výsledku 
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Kód NČI2014+: 7 63 10 

Název indikátoru: Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Výchozí stav: 7 % 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): ne 

Cílový stav: 10 % 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+: 7 61 00 

Název indikátoru: 
Délka nově vybudovaných cyklostezek a 

cyklotras 

Výchozí stav: 0 km 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): ne 

Cílový stav: 2 km 

 
Tabulka 47: Programové rámce IROP 

Specifický cíl 
strategie: 

2 Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 

Název opatření: 2.1.5 Bezpečnost obyvatel v dopravě 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

IROP 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

         4.1:Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření: 

Řada obcí leží při silnicích s vysoce frekventovanou dopravou, v rámci animace území 

byl zjištěn zájem těchto obcí o realizaci projektů tohoto zaměření. 

V rámci tohoto opatření bude možné podpořit komplexní řešení bezpečného pohybu v 

obcích. Hlavním cílem opatření je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním, do 

zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. Realizována budou i 

systémová opatření na trasách, které povedou k posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a 

osob využívající prostředky hromadné dopravy při cestě do školy a zaměstnání. 

V území MAS většinou obcí procházejí silnice se silně frekventovanou dopravou. Jeví se 

potřebné, realizovat opatření, která vyšší bezpečnost podpoří, přispějí k eliminaci 

negativních dopadů na lidské zdraví, zlepší dopravní dostupnost zaměstnání, služeb a 

vzdělávání, sníží zátěž na životní prostředí a posílí využívání udržitelných forem dopravy, 
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včetně přepravních výkonů veřejné dopravy s využitím IDS. Například budování a 

obnovu chodníků podél silnic se zřetelem na bezbariérovost.  

Typy projektů: 

Vybudování nebo rekonstrukce chodníků podél silnic, které procházejí obcemi (ne 

kolem místních komunikací), jedná se o přizpůsobení osobám s omezenou schopností 

pohybu tzn. bezbariérovost. 

Příjemci 
podpory: 

 Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí  

Minimální a 
maximální výše: 

Podpora bude poskytována s maximální hranicí 95 % celkových způsobilých výdajů a je 

vyžadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 5 %. 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude upřesněna ve výzvě 

dle platných pravidel řídícího orgánu. 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.  

Výsledky: 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+: 7 51 20 

Název indikátoru: 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní dopravě 

Výchozí stav: 30 % 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): ne 

Cílový stav: 35 % 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+: 7 50 01 

Název indikátoru: 
Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

Výchozí stav: 0 realizací 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): ne 

Cílový stav: 5 realizací 

 
 

3.4.2 Programový rámec PRV 
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Tvorba tohoto PR vychází z provedených analýz, kde byly definovány problémy, potřeby, ale také z jednání 

přímo s cílovou skupinou, které se navržená Opatření (fiche) týkají, tak aby nastavení odpovídalo skutečným 

potřebám. Byly nastaveny 3 fiche, které byly definovány podle nejčastějších potřeb. Proto byly vybrány 

zpracovány fiche, které podpoří zejména přímo zaměstnanost a rozvoj podnikání. Záměry ovšem v území 

existují a MAS bude motivovat potencionální zájemce k podání individuálních projektů v rámci možností i 

jiných Operačních programů (zejména OPŽP), ale i národních zdrojů.  

Program rozvoje venkova: M198 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy Leader  

Celková alokace:  

Čl. 19.2.1 – 12. 016. 000,- Kč (k rozdělení žadatelům)   

Čl. 19.3.1 – 573.000,- Kč (projekty Spolupráce) 

 

 

Tabulka 48: Předpokládané alokace v tis. Kč 

Opatření 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1.1 250,00 250,00 266,00 250,00    

3.2.1 3000,00 3000,00 3000,00 2000,00    

spolupráce   573,00     

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Prostřednictvím programového rámce PRV bude možné realizovat následující opatření SCLLD. 

V rámci programového rámce Program rozvoje venkova budou podporovány zejména projekty, které budu 

přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, nezemědělského podnikání a hospodářskému 

rozvoji území a usnadnění diverzifikace. 

 

Tabulka 49: Programové rámce PRV 

Identifikace Fiche 

Název Fiche: Podpora zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku) 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 

Fiche: 

Při tvorbě SCLLD a zpracování programového rámce PRV MAS Uničovsko vycházela 

jednak z vlastní znalosti území, ale také z veřejných jednání a jednání pracovních 
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skupin. V problematice PRV jde o skupinu zemědělství a životního prostředí. Z analytiky 

a těchto jednání vyplynulo, že je stále prioritní potřeba investic do hmotného majetku 

zemědělských farem. Současně je vítáno rozšíření možností podpory na mobilní stroje, 

o kterou přímo do PRV nelze žádat. V území se nachází dost subjektů, které podporu 

využijí. Zkušenosti z minulého období ukazují, že zemědělci mají obavu z finančních 

závazků vzhledem k předfinancování projektů, udržitelnosti i samotné realizace. 

Zejména ty nejmenší subjekty mají málo zkušeností. Právě pro ně může být (resp. je) 

působení MAS přínosem a velkou pomocí při konzultacích jejich projektů, tak aby vedly 

ke zdárnému naplnění. Investicemi se zlepší podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti podniků a hospodářský růst.  

Fiche reaguje na potřebu rozvoje a zajištění udržitelnosti a konkurence zemědělského 

podnikání v území. Je zaměřena na zlepšení hospodářské výkonnosti všech 

zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace.  

Budou podporovány hmotné a nehmotné investice do zemědělských staveb a 

technologií pro živočišnou a rostlinné výrobě a pro školkařskou produkci. Podporovány 

budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice 

do pořízení paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 

V rámci této Fiche nebudou podporovány investice pro živočišnou výrobu týkající se 

včel a rybolovu, investice pro rostlinnou výrobu týkající se obnovy nosných konstrukcí 

vinic, oplocení vinic a oplocení sadů a podpora nebude poskytována na pořízení kotlů 

na biomasu. 

Konkrétní podporované aktivity budou uvedeny v jednotlivých výzvách a budou 

respektovat aktuální metodické pokyny PRV. 

Vazba na cíle 

SCLLD: 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Specifický cíl 3.2: Zajištění rozvoje zemědělské výroby 

Opatření 3.2.1: Modernizace provozu infrastruktury zemědělských podniků (včetně 

zemědělské techniky) 

Vymezení fiche: 

Fiche má vazbu na SCLLD SC podporující podnikání a zaměřující se na zvýšení lokální 

zaměstnanosti. Fiche umožní naplnění těchto cílů podporou zemědělských 

podnikatelů. Podpora umožní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti jejich podniků. 

Současně budou preferovány projekty vytvářející pracovní místo, tzn., že podpora 

napomůže k plnění dalšího specifického cíle směřujícího k zvýšení lokální 

zaměstnanosti.  
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Oblast 

podpory/Typy 

projektů: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 

určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou 

výrobu a pro školkařskou produkci. Je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a 

udržitelnosti zemědělského podniku. Podporovány budou též investice na pořízení 

mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení 

pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  

Příklady možných projektů:  

- Nákup zemědělských strojů, mobilních strojů pro zemědělskou výrobu apod. 

- Investice do zemědělských budov a ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu  

- Oplocení pastevních areálů  

- Pořízení mobilních strojů (traktorů a pod)  

- Pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu  

Příjemci 

podpory: 

Zemědělští podnikatelé. Definice žadatele/příjemce dotace bude dále upřesněna 

Pravidly pro operaci 19.2.  

Minimální a 

maximální výše: 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční 

kritéria: 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách.  

Preferovány budou projekty zvyšující zaměstnanost (vytvářející pracovní místa).  

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy 

pro určení preferenčních kritérií: 

 Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti 

v regionu. 

 Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému. 

 U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi. 

 Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu. 

Indikátory výstupů 

Číslo: 9 37 01 

Název: Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců 

Výchozí stav: 0 podniků 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): 4 podniky 

Cílový stav: 8 podniků 
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Indikátory výsledků 

Číslo: 9 48 00 

Název: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav: 0 FTE 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): 0 FTE 

Cílový stav: 1 FTE 

 
 
 
 
 

Identifikace Fiche 

Název Fiche: Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 

Fiche: 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE), podrobněji budou potenciální žadatelé vymezeni v 

konkrétních výzvách. 

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 

budou moci být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací 

kapacitu. 

Vazba na cíle 

SCLLD: 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Specifický cíl 3.1: Podpora podnikání a trhu práce 

Opatření 3.1.1: Zajištění vhodné infrastruktury pro podnikání nezemědělských 

podniků 

Vymezení fiche: 

 

Fiche byla zařazena vzhledem ke skutečnosti, že jedním ze specifických cílů SCLLD je 

podpora podnikání. V území chybí ubytovací kapacity pro agroturistiku i venkovskou 

turistiku, přitom území MAS je plné krásných turistických cílů a atraktivit. Současně v 

některých oblastech chybí i doprovodné služby a to stravovací, půjčovny sportovních 

potřeb a podobně.  
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Současně je třeba v území podpořit drobné podnikání u živností, u kterých to umožňují 

pravidla. Investicemi do malých podniků, nebo živnostníkům se vytvoří i podmínky pro 

zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnost podniků a hospodářský růst. Řada 

těchto služeb v území chybí a není zcela využit potenciál, který zvláštnosti území nabízí. 

Fiche má za cíl podpořit drobné živnostníky, mikro a malé podniky, které by měly 

podporu využít k nastartování podnikání (nebo oživení podnikání). Podporovány 

budou investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE), vyjmenované v Pravidlech  

Oblast podpory  

Podpora nezemědělského podnikání, jak v oblasti služeb, tradičních řemesel, 

cestovního ruchu s důrazem na agroturistiku a venkovskou turistiku je v území MAS 

jedním z předpokladů ekonomického rozvoje.  

Typy projektů: 

- Pořízení technologií, strojů, vybavení provozoven  

- Zvýšení ubytovací kapacity v souvislosti s agroturistikou a venkovskou 

turistikou  

- Vybavení pro volný čas a sport (sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ve 

vazbě na agroturistiku a venkovskou turistiku  

-  Stravování a pohostinství ve vazbě na agroturistiku a venkovskou turistiku - 

apod.  

Příjemci 

podpory: 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských 

oblastech, jakož i zemědělci 

Minimální a 

maximální výše: 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční 

kritéria: 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 

upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 

preferenčních kritérií: 

 Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti 

v regionu (vytvářející pracovní místo). 

 Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému. 

 Projekty do 1 mil. způsobilých výdajů 

 U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi. 

 Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu. 

Indikátory výstupů 
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Číslo: 9 37 01 

Název: Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců 

Výchozí stav: 0 podniků 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): 2 podniky 

Cílový stav: 5 podniků 

Indikátory výsledků 

Číslo: 9 48 00 

Název: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav: 0 FTE 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): 1 FTE 

Cílový stav: 1 FTE 

 
 

Identifikace Fiche 

Název Fiche: Projekty spolupráce MAS 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 44 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 

Fiche: 

V rámci projektu bude možné realizovat měkké akce (propagační, informační, 

vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných 

MAS. Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po 

celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS a výdaje do investic budou 

způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími 

subjekty. 

Vymezení fiche: 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by 

bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými 

partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, 

jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  

Vazba na cíle 

SCLLD: 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 

Specifický cíl 3.4: Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce s partnery na 

regionální, národní a mezinárodní úrovni 
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Opatření 3.4.1: Realizace projektů zaměřených na spolupráci 

Typy projektů: 

 

V rámci těchto projektů bude MAS především spolupracovat s MAS Olomouckého či 

Moravskoslezského kraje, případně s MAS na území ČR, která má podobný záměr. 

Zájem o spolupráci je potvrzen. 

Společné vzdělávací projekty a propagační aktivity. 

Značení místních výrobků a služeb. 

Společná propagace regionů. 

Sdílení příkladů dobré praxe. 

Investice do informačních a turistických center. 

Oblast podpory 

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a 

volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD MAS.  

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat 

pouze následující výdaje:  

- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení 

místních výrobků a služeb,  

- investice související se vzdělávacími aktivitami,  

- investice do informačních a turistických center.  

 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány 

spolupracujícími subjekty.  

Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 

exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených 

(publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, 

které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.  

Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy 

MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 

technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace 

přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.  

Příjemci podpory: 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či 

zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:  
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a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která 

provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.  

Minimální a 

maximální výše: 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50 tis. Kč (nevztahuje 

se na předběžnou technickou podporu) do výše stanovené alokace MAS, t.j. 573.000 

Kč 

Preferenční 

kritéria: 
Nejsou specifikována 

Indikátory výstupů 

Číslo: 9 25 01 

Název: Celkové veřejné výdaje 

Výchozí stav: 0 EUR 

Hodnota pro mid-term (r. 2018): 0 EUR 

Cílový stav: 21 196 EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 50: Nezařazené oblasti podpory do SCLLD 

  Článek Zdůvodnění 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských produktů 

V rámci přípravy SCLLD byli osloveni zpracovatelé a 

potenciální zájemci o uvádění zemědělských 

produktů na trh, zda by využili tento druh podpory 

v rámci SCLLD, ale potenciální žadatelé zájem o tuto 

podporu nemají a nevyužili by ji. 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická 

infrastruktura  

V  

 

V rámci jednání pracovních skupin zemědělců, obcí 

a dalších subjektů v území nevyplynula potřeba 

podpory této oblasti. Subjekty hospodařící v lesích 

uvádějí, že využívají dotací i z jiných dotačních 

zdrojů, nebo v případě velkých projektů realizují 

individuální projekty přímo v PRV.  

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská 

infrastruktura  

V opatření se jedná zejména o rekonstrukce či 

budování polních cest, což představuje nákladné 
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 projekty. Vzhledem k výši alokace nebylo toto 

opatření (fiche) zařazeno s tím, že zájemci o tento 

druh podpory mohou realizovat individuální 

projekty přímo v PRV.  

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové 

úpravy  

 

MAS spolupracuje se Státním pozemkovým 

úřadem, který předává informace o prováděných 

plánech pozemkových úprav v území. Podpora 

realizace opatření vyplývajících z těchto plánů by 

byla v území potřeba a záměry existují. Jde však o 

velmi finančně náročné projekty, proto při výši 

současné alokace nemohla být tato fiche zařazena. 

V případě navýšení alokace a možnosti přidání další 

fiche bychom tuto fichi na realizaci pozemkových 

úprav do programového rámce zařadili.  

  

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění 

preventivních protipovodňových opatření v lesích  

 

V rámci přípravy SCLLD byli osloveni držitele a 

vlastníci lesů s dotazem, zda by využili tento druh 

podpory v rámci SCLLD. Vzhledem k tomu, že jde 

opět o velmi finančně náročné projekty, není v 

území zájem o realizaci menších projektů v rámci 

tohoto opatření.  

 

Článek 25 Investice do ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin  

 

Subjekty hospodařící v lesích v případě potřeby 

realizují tyto záměry formou individuálních 

projektů.  

 

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích  

 

Tato oblast podpory je z hlediska podpory rozvoje 

cestovního ruchu a podpory rozvoje venkovské 

turistiky zajímavá. Bohužel nebyl zjištěn zatím 

zájem držitelů lesů o realizaci projektů v rámci 

SCLLD. V případě navýšení alokace na PRV a 

možnosti přidání fiche, bychom o zařazení této fiche 

uvažovali za předpokladu, že by se podařilo vzbudit 

zájem potencionálních žadatelů.  
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Článek 26 Investice do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh  

 

Vzhledem k tomu, že je podpora vztažena na 

subjekty hospodařící v lesích, (a ne na zpracovatele 

dřeva), není v území zájem o tento druh podpory v 

rámci menších projektů přes MAS.  

 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení zařízení 

a zdrojů  

 

Tento druh podpory je zajímavý. Pokud by byla 

možnost navýšení alokace o zařazení fiche bychom 

uvažovali.  

 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů  

 

Tato oblast podpory je novinkou. V době zpracování 

programového rámce nemáme poznatky o tom, zda 

by se v území dala tato podpora využít (zda by byla 

ochota subjektů k takové spolupráci). Jde také o 

projekty, které vyžadují přípravu, tzn. pokud bude 

možnost aktualizace programového rámce a byl by 

v území zaznamenán zájem, o zařazení fiche 

bychom uvažovali.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.4.3 Programový rámec OP Z 

V oblasti řešení nezaměstnanosti, podpory sociálního začleňování, prorodinných opatření byla zaznamenána 

řada problémů a potřeb, které vyplynuly jednak z analýz, ale také z veřejných jednání při zpracování návrhů 

komunitních plánů, které se v území MAS nyní realizují. 

V území MAS zatím není definována vyloučená lokalita, ale vzhledem k výstupům analýzy se v některých 

obcích nacházejí lokality, kde jsou soustředěny nízkopříjmové rodiny, v některých obcích je míra 

nezaměstnanosti vyšší, na druhé straně s očekávaným rozvojem investiční výstavby, se zvýší potřeba 

poptávky po službách řešících hlídání dětí nad rámec institucionálních kapacit (soukromé školky – dětské 

skupiny, umístění dětí v době prázdnin, školní a dětské kluby apod.). Taková poptávka v území existuje a je 

třeba jí řešit. 

Další oblastí, která vyplynula v rámci zpracování strategie, je potřeba rozšíření sociálních služeb 

poskytovaných v území, zřízení nových služeb, zejména pak asistenčních, ale i poradenských.  
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Současně je třeba v rámci těchto činností počítat s aktivitami sociálního začleňování a to ve smyslu formou 

aktivit pro osoby, jež jsou sociálním vyloučením ohroženy (senioři, handicapovaní, duševně nemocní, etnika 

apod.). 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci OP Z může být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli 

2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech“. V rámci zpracovávání SCLLD byly na území MAS Uničovsko identifikovány 

problematiky začleňování na trh práce a prorodinných opatření ve vztahu ke zvýšení uplatnění rodičů na trhu 

práce. Na základě potřeb a množností alokované částky byly vybrány následující Opatření, které se váží na 

Specifické cíle OPZ. 

Celková možná alokace na specifický cíl     9.250.000,- Kč (bez navýšení 30%) 

V rámci Programového rámce Zaměstnanost budou řešeny dvě opatření. Nebude řešena oblast sociálního 

podnikání, jelikož výše přidělené alokace by dostatečně nepodpořila tuto aktivitu. Také bylo zohledněno to, 

že v současné době není na území MAS žádný vhodný žadatel, který by projevil zájem řešit tuto problematiku. 

Tabulka 51: Předpokládané alokace v tis. Kč 

Opatření 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1.4 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00    

3.1.6 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 750,00  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 52: Programový rámec OP Z 

Definice opatření CLLD 

1) Specifický cíl SCLLD 3.1 Podpora podnikání a trhu práce 

1.1) Opatření SCLLD 3.1.4 Podpora služeb přispívajících začleňování na trh práce 

A) Popis vazby opatření na 

specifický cíl 2.3.1 OPZ 

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování  

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 „Zvýšit 

zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.  Opatření se  

zaměřuje na zlepšení situace na trhu práce v území, ať už formou podpory 

zaměstnávání či  cíleným síťováním aktérů trhu práce, které umožní vznik 

nových a efektivnější využití stávajících pracovních míst a jejich obsazení 

lépe připravenými uchazeči o zaměstnání. 
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Zvyšování uplatnitelnosti podporovaných cílových skupin na trhu práce. 

Opatření vzniklo vzájemným průnikem analytické části strategie, resp. z 

analytické části vyplynulých opatření k specifickým cílům – podporovat 

zvyšování zaměstnanosti, vytváření pracovních příležitostí především pro 

dlouhodobě nezaměstnané, absolventy ZŠ a SŠ a pro skupiny osob 

znevýhodněných na trhu práce a podporovaných aktivit v rámci OPZ SC 

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 

Přímou vazbou je tedy řešení problému nezaměstnanosti ve venkovských 

oblastech prostřednictvím podporovaných aktivit z SC 2.3.1 OPZ, jejichž 

potřebnost vyplynula z analytické části této strategie. 

Konkrétní příklady vazby opatření na specifický cíl strategie 3.1 podpora 

podnikání a trhu práce, podpora vytváření pracovních míst na lokální 

úrovni, zajištění stáží u místních podnikatelů, snižování dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

 

B) Popis cíle opatření Zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, 

podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.  

Zvyšování uplatnitelnosti podporovaných cílových skupin na trhu práce. 

V území je potřeba zaměřit se na cílové skupiny obyvatel ohrožené 

sociálním vyloučením, a to zejména na nezaměstnané nad 50 let, osoby, 

které mají zdravotní znevýhodnění, osoby s nízkým vzděláním apod. pro 

tyto skupiny je žádoucí vytvářet pracovní příležitosti. Celkově má být 

opatření zaměřeno na usnadnění přístupu k zaměstnání  osobám  z 

cílových  skupin  a  pomoc  zaměstnavatelům  s vytvářením  nových  pozic  

a s efektivnějším obsazováním pozic stávajících. 

C) Popis provázanosti 

navrhovaných opatření, a 

to včetně provázanosti na 

ostatní operační programy 

Opatření OPZ 3.1.4 je provázáno s Opatřením OPZ 3.1.7 

Vazba na OPZ: Prostřednictvím opatření 3.1.4 lze pomoci sociálně 

vyloučeným začlenit se do společnosti, díky tomu že se začlení na trh 

práce. Podporou se zvýší počet pracovních míst určených pro cílové 

skupiny. Vazba na OPZ/opatření 3.1.6: Podporou opatření se podporuje 

zaměstnanost žen s malými dětmi. 

Vazba na ostatní operační programy : 

Vazba na IROP – neutrální vazba 
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Vazba na PRV – neutrální vazba 

Jelikož problematika zaměstnanosti a trhu práce je vyjádřením celkového 

stavu rozvoje území, pak také její  provázanost  je velmi  široká. 

D) Priorizace navrhovaných 

opatření 

Vzhledem ke zvýšené míře nezaměstnanosti, zejména skupin obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením, bylo zařazeno toto Opatření do SCLLD. 

Využití podpory bude zacíleno zejména na podporu zahájení 

podnikatelské činnosti a na spolupráci partnerů na trhu práce, podporu 

vzniku pracovních míst a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených 

sociálním vyloučení na trhu práce, rekvalifikace, profesní růst apod.  

a) Opatření financovaná z 

alokované částky 

Podpora spolupráce partnerů na trhu práce, podpora vytváření nových 

pracovních míst, podpora zahájení podnikatelské činnosti, zvyšování 

uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce  

Vyčleněná alokace na Opatření – cca 6 mil. Kč. 

b) Opatření financovaná z 

alokované částky v případě 

navýšení alokace = 

zásobník opatření 

Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování . 

Současně je třeba v rámci těchto činností počítat s aktivitami sociálního 

začleňování a to ve smyslu formou aktivit pro osoby, jež jsou sociálním 

vyloučením ohroženy (senioři, handicapovaní, duševně nemocní, etnika 

apod.). 

Další oblastí, která vyplynula v rámci zpracování strategie, je potřeba 

rozšíření sociálních služeb poskytovaných v území, zřízení nových služeb, 

zejména pak asistenčních, ale i poradenských.  

E) Časový harmonogram 

realizace opatření ve 

vazbě na finanční plán 

První výzva bude probíhat přibližně v polovině, popř. druhé polovině roku 

2017. Výzvy na toto opatření budou vyhlášeny 1x ročně. Podpis dohod 

žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. Předpoklad 

vyhlášení poslední výzvy je na rok 2020, v případě zbývajících prostředků 

na rok 2021.  

F) Popis možných zaměření 

projektů 

 Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením 

nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce  

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání  

 Zprostředkování zaměstnání  
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 Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce  

 Podpora zahájení podnikatelské činnosti a další 

G) Podporované cílové 

skupiny 

 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence 

uchazečů o zaměstnání)  

 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence 

zájemců o zaměstnání)  

 Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani 

zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně 

výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako 

uchazeč o zaměstnání)  

 Osoby se zdravotním postižením  

 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě 

z níže uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v 

evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku 

nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), 

osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z 

národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního 

prostředí)  

 Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající 

bez rodin do 26 let věku, osoby před propuštěním z VTOS a 

propuštěné z VTOS, osoby závislé  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 

dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou 

výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v 

řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)  

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 

ohrožené  

H) Typy příjemců podpory NNO, obce, poskytovatelé sociálních služeb, organizace zřizované obcemi 

působící v sociální oblasti, DSO, MAS, poradenské a vzdělávací instituce, 

školy a školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní 

společnost), komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 
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akciová společnost, družstvo, sociální družstvo, OSVČ, sociální podniky. 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS Na území byl proveden průzkum absorpční kapacity. V regionu je zájem o 

druh služby v rámci nabídky i poptávky. V území je množství osob z 

vyjmenovaných podporovaných cílových skupin. V území také působí 

subjekty, které mohou být potencionálními žadateli.  

J) Vliv opatření na naplňování 

horizontálních témat OPZ 

Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv 

Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv 

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv  

K) Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou 

uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.  

 

Indikátory 

Tabulka 53: Indikátory k programovému rámci 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Typ 
Indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 

hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum cílové 
hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstup 0 10.12.2015 50 31.12.2023 ne 

6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
účasti 

osoby výsledek 0 10.12.2015 15 31.12.2023 ne 
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6 27 00 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 10.12.2015 5 31.12.2023 ne 

6 28 00 

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

osoby výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 ne 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ  

osoby výsledek 0 10.12.2015 5 31.12.2023 ne 

6 32 00 

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

osoby výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 54: Programový rámec OP Z 

Definice opatření CLLD 

1) Specifický cíl SCLLD 3.1 Podpora podnikání a trhu práce 

  

1.2) Opatření SCLLD 3.1.6 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na 

trhu práce 

A) Popis vazby opatření na 

specifický cíl 2.3.1 OPZ 

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování  
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Slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a 

k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na 

trhu práce. Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 

„Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Opatření se zaměřuje 

na zlepšení situace na trhu práce u osob, které pečují o předškolní děti, a 

to formou podpory vzniku či rozvoje fungování institucí, které doplní 

chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem předškolní péče. 

Opatření vzniklo vzájemným průnikem analytické části strategie, resp. z 

analytické části vyplynulých opatření k specifickým cílům – podporovat 

zvyšování zaměstnanosti a podporovaných aktivit v rámci OPZ SC 2.3.1 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Přímou vazbou mezi 

opatřením OPZ 3.1.6 Prorodinná opatření a SC2.3.1 OPZ je tedy podpora 

sociálního začleňování a zaměstnanosti rodičů (popř. pečujících osob) 

dětí, které dochází do 1. stupně ZŠ, prostřednictvím podporovaných 

aktivit z SC 2.3.1 OPZ, jejichž potřebnost vyplynula z analytické části této 

strategie. 

Konkrétní příklady vazby Prorodinná opatření na OPZ SC 2.3.1 specifický 

cíl strategie Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování na trh práce.  

Současně se jeví jako potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné 

politiky, tak aby bylo umožněno rodičům dětí (matkám nebo otcům po 

MD) zařazení se zpět plně do pracovního procesu. Zavedený způsob 

školních družin s pracovní dobou většinou max. do 16.00, v mnoha obcích 

nevyhovuje. Problémem je vyřešení hlídání dětí v období prázdnin.  

V rámci specifického cíle je zařazeno opatření, (OPZ) – Prorodinná politika, 

které umožní doplnění chybějící kapacity stávajících institucionálních 

forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory 

příměstských táborů v době školních prázdnin.  

Současně bude možná podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, 

které vhodně doplní, poptávku v této oblasti. Opatření se jeví důležité 

zejména ve spojitosti s avizovanými záměry developerů na výstavbu 

logistických a výrobních areálů. Zde vzniknou pracovní místa, která by 
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měla být obsazena především obyvateli z území obcí, na jejichž území se 

výstavba realizuje. K tomu, aby byla tato příležitost dostatečně využita, je 

třeba vytvořit podmínky pro zaměstnanost mladých lidí, kde se jednou z 

možností jeví zřízení dětských skupin přímo zaměstnávajícími podniky.  

V rámci opatření bude možné vzdělávání pečujících osob (vzdělávání chův 

a příprava a realizace dalšího vzdělávání), podpora jejich pracovního 

uplatnění a dalšího vzdělávání. 

B) Popis cíle opatření Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení, jako 

jsou dětské skupiny, dětské kluby, příměstské prázdninové tábory a 

podobně. Slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a 

k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na 

trhu práce. 

C) Popis provázanosti 

navrhovaných opatření, a 

to včetně provázanosti na 

ostatní operační programy 

Provázanost opatření OPZ s dalšími opatřeními OPZ 3.1.4., a OPZ 3.1.5 

Prorodinná opatření v kontextu programového rámce (SCLLD MAS  

Uničovsko a pro OPZ) mají za cíl  usnadňovat  rodičům  nezaopatřených  

dětí  vstup  a  setrvání  na  trhu  práce.  Proto  s touto  oblastí souvisí 

opatření týkající se zaměstnanosti a také ta, která podporuje  rozvoj 

hospodářství ve smyslu vzniku  a  rozvoje  podniků.   

Vazba na OPZ opatření 3.1.4 : podporou OPZ opatřením 3.1.6 se 

podporuje zaměstnanost rodičů (pečujících osob) s malými dětmi 

Podporou OPZ opatřením 3.1.6  se podporuje sociální služba zaměřená na 

rodiče s malými dětmi. 

Vazba na ostatní operační programy : 

Vazba na IROP – neutrální vazba 

Vazba na PRV – neutrální vazba 

D) Priorizace navrhovaných 

opatření 

Z jednání pracovních skupin i z výstupů veřejných projednání SWOT 

vyplynula potřeba zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 

institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) a aktivity, 

které by umožnily umístit děti v období prázdnin např. příměstské tábory. 

O tyto aktivity je v území značný zájem. V rámci budování nových 

pracovních příležitostí budou tyto instituce stále více potřeba. MAS v 

rámci CLLD podpoří méně finančně náročné projekty, které situaci 
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zaměstnaných rodičů, kteří mají problém s „hlídáním“ dětí částečně 

vyřeší.  

V území je poptávka po netradičních zařízení typu dětská skupina, 

v důsledku nové výstavby by mohla vzniknout potřeba navýšení kapacit 

zařízení pro děti do 3 let.  

Z výše uvedenými důvody souvisí i podpora vzdělávání pečujících osob, 

podpora jejich pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání. 

Vyčleněná alokace na Opatření  - cca 3,25 mil. Kč 

a) Opatření financovaná z 

alokované částky 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost. 

Podpora zařízení určených pro péči zaměstnaných rodičů. 

Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení, jako 

jsou dětské skupiny, dětské kluby, příměstské prázdninové tábory a 

podobně. 

b) Opatření financovaná z 

alokované částky v 

případě navýšení alokace 

= zásobník opatření 

Vzdělávání pečujících osob 
 
V rámci opatření bude možná i podpora vzdělávání pečujících osob 

(vzdělávání chův a příprava a realizace dalšího vzdělávání),  

E) Časový harmonogram 

realizace opatření ve 

vazbě na finanční plán 

První výzva bude probíhat přibližně v polovině, popř. druhé polovině roku 

2017. Výzvy na toto opatření budou vyhlášeny 1x ročně. Podpis dohod 

žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. Předpoklad 

vyhlášení poslední výzvy je na rok 2022, v případě zbývajících prostředků 

na rok 2023. Ukončení projektu je plánováno na 30.6.2023. 

F) Popis možných zaměření 

projektů 

 Podpora provozu dětského klubu, podpora provozu dětského 

centra, pro doplnění nabídky volnočasových aktivit po skončení 

školní družiny  

 Podpora provozu dětské skupiny zřízené NNO  

 Podpora provozu dětské skupiny zřízené zaměstnavatelem  

 Rekvalifikace na „chůvu“ 

G) Podporované cílové 

skupiny 

 osoby pečující o malé děti  

 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 

dovolené 

H) Typy příjemců podpory Obce, svazky obcí, školy, OSVČ, NNO.  
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I) Absorpční kapacita MAS V rámci opatření mohou být možní žadatelé zejména NNO, obce, školy a 

školská zařízení, případně další oprávnění žadatelé. Při průzkumu zájmu o 

tyto aktivity v území, převažuje typ možných žadatelů NNO.  

J) Vliv opatření na naplňování 

horizontálních témat OPZ 

Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální vliv  

Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv 

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv  

K) Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou 

uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Indikátory 

Tabulka 55: Indikátory k programovému rámci 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Typ 
Indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 

hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum cílové 
hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstup 0 10.12.2015 100 31.12.2023 ne 

5 00 01 

Kapacita 
podpořených 
zařízení péče o 
děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup 0 10.12.2015 35 31.12.2023 ne 
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5 01 00 

Počet 
podpořených 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

zařízení výstup 0 10.12.2015 3 31.12.2023 ne 

5 01 10 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

osoby výsledek 0 10.12.2015 35 31.12.2023 ne 

5 01 20 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti ve věku do 3 
let 

osoby výsledek 0 10.12.2015 2 31.12.2023 ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Princip stanovení preferenčního kritéria  

 

Soulad s SCLLD a dalšími strategiemi v území  

Měly by být podporovány projekty, které vycházejí ze strategického plánování v území.  

Podpora menších projektů, při respektování efektivnosti a hospodárnosti  

Vzhledem k alokacím přiděleným v rámci SCLLD je třeba podporovat a zacílit podporu na méně 

finančně náročné projekty. Současně ale musí být splněny podmínky pro hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

Soulad s horizontálními principy  

Projekty musí být v souladu s horizontálními principy, protože naplňování těchto principů je jedním 

ze směrů SCLLD.  

Preferování projektů zvyšujících zaměstnanost  

Zvýšení zaměstnanosti v území je jedním ze specifických cílů SCLLD (SC. 1.2 Zvýšení lokální 

zaměstnanosti a současně se MAS zavazuje příslušnými indikátory, které je nutné naplnit.  

Inovace  
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Preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak v oblasti investic (pořízení moderních 

technologií), tak v oblasti inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v území 

apod.  

Integrované a partnerské projekty  

Budou preferovány projekty připravované a realizované v partnerství různých subjektů a sloužící k 

propojení různých aktivit, které budou prospěšné rozvoji území MAS  
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3.4.4 Synergie vazeb s opatřeními mimo programové rámce 

Tabulka 56: Synergie vazeb s opatřeními mimo programové rámce 

  Programový 

rámec IROP 

Programový rámec PRV Programový rámec OP Z 

 Číslo 

opatření 

SCLLD 

2.1.4 2.1.5 3.1.1 3.2.1 3.4.1 3.1.4 3.1.5 3.1.6 

O
p

at
ře

n
í m

im
o

 p
ro

gr
am

o
vé

 r
ám

ce
 

1.1.1         

1.1.2         

1.1.3         

1.1.4         

1.1.5         

1.1.6         

1.1.7         

1.1.8         

1.2.1         

1.2.2         

1.2.3         

1.2.4         

2.1.1         

2.1.2         

2.1.3         

2.2.1         

2.2.2         

2.2.3         

2.2.4         

2.2.5         

2.2.6         

2.3.1         

2.3.2         

3.1.2         

3.1.3         

3.3.1         

3.3.2         

3.3.3         

3.3.4         

Zdroj: Vlastní zpracování 

Legenda:  existující synergie 
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3.4.5 Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

Realizací SCLLD MAS Uničovsko bude dosaženo tří strategických cílů, které byly rozpracovány do jednotlivých 

oblastí rozvoje. K nim pak byly přiřazeny specifické cíle, které se skládají z opatření a aktivit. Některá z daných 

opatření budou realizována jednotlivými programovými rámci, mezi nimiž existuje následující integrace. 
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Tabulka 57: Integrační přístup mezi programovými rámci MAS Uničovsko 

 Podpora 

prorodinných 

opatření pro 

zvýšení uplatnění 

rodičů na trhu 

práce 

Podpora služeb 

přispívajících 

začleňování na 

trh práce 

Podpora 

zemědělského 

podnikání 

(investice do 

hmotného 

majetku) 

Rozvoj podnikání 

na venkově a 

rozvoj venkovské 

turistiky 

Projekty 

spolupráce MAS 

Výstavba 

cyklostezek a 

cyklotras, 

včetně 

doprovodné 

infrastruktury 

Bezpečnost 

obyvatel 

v dopravě 

Podpora prorodinných 

opatření pro zvýšení 

uplatnění rodičů na trhu 

práce 

 + + +   + 

Podpora služeb 

přispívajících začleňování 

na trh práce 

+  ++ ++   + 

Podpora zemědělského 

podnikání (investice do 

hmotného majetku) 

+ ++  ++ + +  

Rozvoj podnikání na 

venkově a rozvoj 

venkovské turistiky 

+ ++ ++  +  + 

Projekty spolupráce MAS + ++ ++ +  + + 
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 Podpora 

prorodinných 

opatření pro 

zvýšení uplatnění 

rodičů na trhu 

práce 

Podpora služeb 

přispívajících 

začleňování na 

trh práce 

Podpora 

zemědělského 

podnikání 

(investice do 

hmotného 

majetku) 

Rozvoj podnikání 

na venkově a 

rozvoj venkovské 

turistiky 

Projekty 

spolupráce MAS 

Výstavba 

cyklostezek a 

cyklotras, 

včetně 

doprovodné 

infrastruktury 

Bezpečnost 

obyvatel 

v dopravě 

Výstavba cyklostezek a 

cyklotras, včetně 

doprovodné infrastruktury 

  +     

Bezpečnost obyvatel v 

dopravě 
+ +  + +   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Legenda: 

++ silná integrační vazba 

+ střední integrační vazba 

Nevyplněno - žádná nebo slabá vazba 

Programové rámce OP Zaměstnanost 

Programové rámce PRV 

Programové rámce IROP
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3.5 Vazba na horizontální témata 

Horizontální témata jsou základním průřezovým prvkem, který se prolíná všemi operačními programy. Za 

základní témata jsou považována udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Důležitým principem pak je zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen. 

 

3.5.1 Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj lze obecně definovat jako rozvoj, který dosahuje rovnováhy mezi třemi základními pilíři a 

to sociálním, ekonomickým a environmentálním. Základní prvky udržitelnosti lze nalézt v principu stimulace 

ekonomických a právních subjektů k žádoucím aktivitám v oblasti životního prostředí. Především by měly být 

podporovány výrobky a služby, které jsou nejméně náročné na materiál a energie. Zde se nabízí využití 

obnovitelných zdrojů energie, ovšem za předpokladu schůdnosti technické i ekonomické. 

Dále by měl být respektován princip předběžné opatrnosti a prevence, který napomáhá předcházení 

zbytečným nákladům na potenciální nápravu. Udržitelnost lze spatřovat i v oblasti vzdělávání, pokud 

pracovníci budou informování a zapojeni do oblasti ochrany životního prostředí a může dojít k rozvoji nových 

technologických postupů a využití nových technologií. 

Rovněž lze konstatovat, že udržitelný rozvoj by měl přispívat k ekonomickému rozvoji za předpokladu 

snižování negativních dopadů na životní prostředí. Konkrétně lze tohoto docílit například prostřednictvím 

prevence vzniku odpadů a jejich následné recyklace, rozvoj společnosti za předpokladu generační 

odpovědnosti v oblastech přírodních a kulturních hodnot. 

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014 – 2020 nebudou 

podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly udržitelný rozvoj. Minimální zásady udržitelného 

rozvoje budou vyžadovány na úrovni každého projektu a následně hodnoceny jako součást realizace 

projektu. Otázka dopadu na životní prostředí bude posuzovaná zejména během výběru podpořených aktivit, 

tj. stavební práce, nákup sofistikovaných strojů, přístrojů, zařízení apod. U tohoto typu operací je relevance 

ochrany životního prostředí, snižování rizik katastrof (přírodního i jiného původu) či efektivního využívání 

zdrojů (včetně elektrických, tepelných a jiných úspor) vysoká a naším společným cílem je, aby investice 

tohoto typu splňovaly nejvyšší současné standardy. Proto bude ochrana životního prostředí a splnění 

současných standardů součástí posuzování tohoto typu projektových záměrů. 

Opatření Strategického cíle 1, které se zaměřují na výstavbu, opravu, obnovu apod. budou, pokud je to 

relevantní, posouzeny z hlediska negativního působení na některou z evropsky významných lokalit soustavy 

Natura 2000 (posouzení ve smyslu § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů). U projektů bude rovněž zohledněna problematika udržitelné energie ve vztahu ke 
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snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů 

nezatěžujících životní prostředí apod. U všech projektů strategického cíle bude očekáván minimálně neutrální 

vliv na udržitelný rozvoj. 

Ve strategickém cíli 2 pokud projekt bude podléhat vlivům na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude muset být takový posudek předložen. Stejně tak bude nutné prokázat, zda projekt nepůsobí 

negativně na některou z evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (posouzení ve smyslu § 45h a 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). U projektů bude rovněž 

zohledněna problematika udržitelné energie ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické 

účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. 

V rámci Strategického cíle 3 nebudou podporovány projekty, které by měly negativní vliv na udržitelný 

rozvoj. Povinností žadatelů bude zajištění alespoň neutrálního vlivu k již zmiňovaným principům. V případě 

realizace projektů na pořízení technologií a vybavení bude zohledněna problematika udržitelné energie ve 

vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti a dalších souvisejících aspektů. 

Opatření, která budou financována z OP Z, a dále podpora cestovního ruchu či spolupráce, nemají přímý 

dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu, avšak požadavek udržitelného rozvoje bude v širším 

kontextu součástí kritérií pro výběr projektů.  

 

3.5.2 Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 

Zákaz diskriminace a zajištění rovných příležitostí pro všechny je v souladu s českým i evropským právem. 

Rovné podmínky budou zajištěny na základě zákona č. 198/2009 Sb. – antidiskriminační zákon, Ústavy ČR, 

Listiny základních práv a svobod a na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Z tohoto 

vyplývá, že žadatelům bude poskytnuta podpora bez ohledu na pohlaví, etnický či rasový původ, národnost, 

náboženské vyznání, víru, světový názor, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci. Rovnost zacházení je 

zajištěna i pro různé cílové, ohrožené či zájmové skupiny. 

Principy rovných příležitostí a ochrana před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace byly při 

zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014 – 2020 respektovány 

ve všech strategických cílech a specifických cílech. Rovněž budou tyto principy sledovány při realizaci 

jednotlivých projektů, u nichž bude hlavní snahou odstranit cílovým skupinám bariéry, které by bránily 

účastnit se projektů. 

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014 – 2020 nebudou 

podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly princip rovných příležitostí. 
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Ve strategickém cíli 1 jsou podporovány projekty vedoucí k zajištění kvalitní občanské vybavenosti, 

vzdělávacích i volnočasových aktivit obyvatel. U občanské vybavenosti je zřejmé, že nebudou podporovány 

projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné příležitosti. U projektů z ostatních oblastí bude kladen důraz 

na dodržování tohoto horizontálního témata. 

Strategický cíli 2 se mimo jiné zabývá technickou a dopravní infrastrukturou, životním prostředím a podporou 

kulturního dědictví, kde se nepředpokládají problémy s rovnými příležitostmi a případnou diskriminací. I 

v případě například opatření na podporu místních tradic se bude dbát na podporu horizontálního tématu. 

Ve strategickém cíli 3 budou podporovány takové projekty, které prokážou vznik a udržitelnost nových 

pracovních míst a díky tomu přispějí k zaměstnanosti osob rizikových skupin na trhu práce. Bude také 

podpořen rozvoj podniků či podpora regionální spolupráce. V takových projektech se bude výrazně dbát na 

to, aby nedocházelo k jakýmkoliv formám diskriminace. 

 

3.5.3 Rovnost mezi muži a ženami 

Rovnost mužů a žen je chápána jako rovnost daných příležitostí a zohlednění specifických potřeb mužů a žen. 

Tato rovnost se především objevuje v oblasti rovného přístupu k zaměstnání a kariérního postupu, dále 

možnost sladění pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou vykonanou 

práci. 

Princip rovnosti žen a mužů bude uplatňován jako horizontální princip napříč všemi strategickými cíli a 

specifickými cíli. Při programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na příspěvek 

podporovaných intervencí k rovnosti žen a mužů. Bude zajištěn rovný přístup mužů a žen jako cílových skupin 

do aktivit realizovaných projekty a bude zajištěno, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví. 

Ve strategickém cíli 1 je nutné rovnost mezi muži a ženami zajistit zejména v opatřeních zaměřených na 

sociální oblast a vzdělávání. Zde bude u projektů tento aspekt zkoumán. 

Ve strategickém cíli 2 převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů. 

V rámci strategického cíle 3 je dalším důležitým aspektem, který určí podporu předložených projektů, 

rovnost žen a mužů. Budou podporovány projekty, které přispějí k naplňování genderové rovnosti všude tam, 

kde je to v rámci zaměření intervencí relevantní. Sledovanými oblastmi bude např. přístup k zaměstnání a 

kariérní postup, shodné ohodnocení za stejnou práci, rozdíly v míře zaměstnanosti mužů a žen. 

 

3.5.4 Klima 

Další horizontální zásadou vycházející z článku 7 a 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 je 

přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. Změna klimatu dopadá na mnohé oblasti lidského života a 
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obzvláště zasahuje do infrastruktury, která v sobě zahrnuje energii, budovy, dopravu, silnice, kanalizace a 

vodovody. Zásadní měrou zasahuje do fungování ekosystémů a oborů jako jsou zemědělství a lesnictví. Z toho 

vyplývá, že změna klimatu bude mít dopad na rozvoj venkova jako celku. Cílem by tedy mělo být podporování 

přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systému pro zvládání katastrof. 

 

3.5.5 Životní prostředí 

Ochrana životního prostředí je úzce spjata s udržitelným rozvojem, který v sobě životní prostředí zahrnuje. V 

této oblasti se ovšem ochranou životního prostředí myslí především realizace takových činností, které jej 

budou chránit či zlepšovat jeho kvalitu. Je proto nutné u realizovaných projektů sledovat jaký budou mít 

dopad na životní prostředí a dbát na to, aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu životního prostředí byl 

maximální. 

 

3.5.6 Inovace 

Abychom mohli docílit výše uvedených skutečností, je třeba věnovat pozornost oblasti inovací. Jelikož nové 

inovativní postupy, technologie a politiky mohou velkou měrou přispět ke zlepšení v oblasti udržitelného 

rozvoje i ochrany životního prostředí. Za inovativní přístup lze považovat například využívání tzv. BAT (best 

available techniques) neboli nejlepší dostupné technologie. Inovační prvky strategie jsou podrobněji popsány 

v kapitole „Inovační rysy strategie“. 
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4 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

 

4.1 Implementační část - úvod  

Místní akční skupina Uničovsko (MAS) vypracovala na období 2014 - 2020 strategii metody komunitně 

vedeného místního rozvoje. Jde o dokument, který je rozdělen do tří samostatných částí – analytická část, 

strategická část a implementační část. Implementační část vychází ze zkušeností MAS z předchozího 

programového období 2007-2013, kdy MAS pracovala metodou Leader a také z metodického pokynu pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Tento dokument zahrnuje především 

proces řízení a vyhlašování výzev, plnění strategie, monitoring a evaluaci a lidské zdroje, které se na metodě 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS Uničovsko budou významně podílet. 

Naplňování implementační části SCLLD bude monitorováno v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na 

úrovni MAS Uničovsko minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace 

strategie. 

 

4.2 Metoda LEADER  

Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a 

veřejné správy (obcí, svazků obcí a institutů veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova. Dynamický 

rozvoj MAS byl vyvolán zejména Programem rozvoje venkova (PRV). Rozdílná úroveň MAS v rámci 

programového období 2007-2013 vedla k nastavení povinných standardů pro fungování MAS v novém 

programovém období.  

 

Základní principy metody Leader:  

 Přístup zdola nahoru (o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území),  

 Partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

 Místní rozvojová strategie,  

 Integrované a více sektorové akce,  

 Inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,  

 Síťování – výměna zkušeností mezi MAS,  

 Spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.  
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4.3 Strategický plán LEADER 2007-2013  

MAS Uničovsko realizovala strategický plán Leader (SPL) za období 2007 - 2013. MAS Uničovsko byla 

podpořena mezi prvními 48. Vzhledem k realizaci projektů z opatření IV.1.2. se administrace protáhla až do 

30. 6. 2015, kdy byly podávány hlášení o změnách a žádosti o proplacení z posledních vyhlášených výzev 

MAS. Podrobná implementace strategie Leader za období 2007 - 2013 je popsána ve strategickém plánu SPL 

Uničovsko. 

V programovacím období 2007 – 2013 bylo v mikroregionu Uničovsko prostřednictvím MAS Uničovsko, o.p. 

s. vyhlášeno celkem 10 výzev v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). První výzva byla vyhlášena v roce 

2008 a poslední výzva byla vyhlášena v roce 2013. Celkem bylo za toto období předloženo 94 projektů za cca 

35 mil. Kč, z nich získalo 71 projektů podporu v celkové výši 26.575.142 Kč.  

 

4.4 SCLLD 2014-2020  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů 

a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou.  

 

Komunitně vedený místní rozvoj:  

 se zaměřuje na konkrétní subregionální území,  

 je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a 

soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné 

orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových 

skupin nepředstavují více než 49% hlasovacích práv,  

 se uskutečňuje na základě SCLLD,  

 je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v 

místních souvislostech, vytváření sítí a případné spolupráci.  

 

V případě MAS Uničovsko je metoda komunitně vedeného místního rozvoje zpracována v samostatných 

dokumentech, které tvoří analytická část a strategická část SCLLD MAS Uničovsko na období 2014-2020. 

Implementační část je třetí dokument tvořící nedílnou součást SCLLD MAS Uničovsko. 
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4.5 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS 

 

4.5.1 POPIS ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Pro realizaci a naplňování vytyčených strategických cílů má MAS ustanoveny organizační složky, jejichž 

činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Statutu společnosti MAS Uničovsko, o.p.s.  

MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 

2014-2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále také „Metodika pro standardizaci 

MAS“): MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost MAS) s výjimkou 

podmínky 3.3.5.3.) Metodiky Standardizace MAS a to od vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ po 

celé programové období 2014-2020.  

 

4.5.2 Organizační struktura MAS  

Pro realizaci a naplňování metody komunitně vedeného místního rozvoje byly ustanoveny organizační složky, 

jejichž činnost je podrobně uvedena ve statutu/zakladatelské smlouvě společnosti MAS Uničovsko, o.p.s. 

Tento statut/zakladatelská smlouva slouží zároveň jako organizační řád Místní akční skupiny. Struktura řízení 

MAS je rozdělena do dvou základních částí, tvořící sourodý celek. Jde o část MAS Uničovsko, o.p.s. a místní 

akční skupinu. Místní akční skupina je tvořena členy na základě uzavřené partnerské smlouvy z řad obcí, 

neziskových organizací, podnikatelských osob a fyzických osob. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nesmí přesáhnout 49%.  

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit. Partneři (členové) MAS uzavírají se společností partnerské 

smlouvy. 

 

Práva a povinnosti partnera (člena):  

 Právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu 

 Právo být volen do orgánu MAS 

 Právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin 

 Povinnost chovat se čestně  

 Povinnost zachovávat vnitřní řád  
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 Zajištění účasti pověřené osoby dle uzavřené rámcové smlouvy, případně jejího zástupce na 

jednáních orgánů MAS  

 Povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny 

 Průběžně pro Společnost zajišťovat aktualizaci dat (např. kontaktní údaje apod.)   

 

MAS je tvořena partnery (členy) MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. 

 

4.5.3 Orgány MAS  

Práva, povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou definovány ve Statutu/zakladatelské smlouvě 

společnosti MAS Uničovsko, o.p.s., který je v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS.  

Veškeré informace týkající se zakladatelské smlouvy/statutu MAS jsou zveřejňovány na webových stránkách 

http://unicovsko.cz/ops/cz/statutarni-organy/valna-hromada/. 

 

MAS Uničovsko – organizační složka 

 
Statut MAS:  

 MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. 

 Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit. 

 Partneři MAS uzavírají se společností partnerské smlouvy. 

 Práva a povinnosti partnera (člena):  

o Právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu, 

o Právo být volen do orgánu MAS, 

o Právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin, 

o Povinnost chovat se čestně, 

o Povinnost zachovávat vnitřní řád,  

o Zajištění účasti pověřené osoby dle uzavřené rámcové smlouvy, případně jejího zástupce na 

jednáních orgánů Společnosti,  

o Povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny, 

http://unicovsko.cz/ops/cz/statutarni-organy/valna-hromada/
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o Průběžně pro Společnost zajišťovat aktualizaci dat (např. kontaktní údaje apod.) a informovat 

Společnost o pořádání kulturních, společenských nebo sportovních akcí. 

 

Valná hromada Partnerů MAS Uničovsko je nejvyšším orgánem MAS Uničovsko. Valnou hromadu Partnerů 

tvoří všichni členové místní akční skupiny na základě uzavřené partnerské smlouvy. 

 

VALNÁ HROMADA PARTNERŮ MAS (NEJVYŠŠÍ ORGÁN)  

Veškeré informace, týkající se  VH jsou zveřejněny http://unicovsko.cz/ops/cz/statutarni-organy/valna-

hromada/. 

Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS a je tvořena všemi Partnery MAS. Valná hromada 

se koná nejméně 1x ročně.  

Do působnosti Valné hromady náleží zejména:  

a. schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních 

předpisů týkajících se činnosti MAS,  

b. odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky,  

c. zřízení povinných orgánů MAS,  

d. volba a odvolávání jednotlivých členů povinných a fakultativních orgánů MAS, včetně 

stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS a způsobu jejich jednání, 

nestanoví-li tato zakládací listina jinak; volbu a odvolávání jednotlivých členů fakultativních 

orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) fakultativních orgánů 

MAS a způsobu jejich jednání může Valná hromada Partnerů MAS delegovat na jiný povinný 

orgán MAS,  

e. rozhodování o přijetí nebo vyloučení Partnera MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný 

povinný orgán MAS)  

f. schvalování rozpočtu MAS,  

g. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,  

h. distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru 

projektů (zejména výběrových kritérií pro výběr projektů),  

i. rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS.  

http://unicovsko.cz/ops/cz/statutarni-organy/valna-hromada/
http://unicovsko.cz/ops/cz/statutarni-organy/valna-hromada/
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PROGRAMOVÝ VÝBOR (ROZHODOVACÍ ORGÁN)   

Veškeré informace, týkající se PV jsou zveřejněny http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1135-

Programovy_vybor.pdf. 

Členy Výboru MAS volí valná hromada Partnerů MAS.  

Do působnosti Výboru MAS patří zejména:  

a. schválení uzavření a ukončení (rozvázání) pracovněprávního vztahu s vedoucím 

zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  

b. schvalování výzev k podávání žádostí,  

c. výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu 

výběrového orgánu,  

d. svolání Valné hromady Partnerů MAS, a to nejméně jedenkrát (1x) za kalendářní rok,  

 

MONITOROVACÍ VÝBOR MAS (KONTROLNÍ ORGÁN MAS)  

Veškeré informace, týkající se  MV jsou zveřejněny http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1136-

Monitorovaci__vybor.pdf. 

Členy Monitorovací ho výboru MAS volí valná hromada Partnerů MAS.  

Do působnosti Monitorovacího výboru MAS patří zejména:  

a. projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,  

b. dohled nad tím, že činnost MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,  

c. právo nahlížet do účetních knih a jiných účetních dokladů týkajících se činností MAS a 

kontrolovat tam obsažené údaje,  

d. právo svolat mimořádné jednání Valné hromady Partnerů MAS a Rady MAS, jestliže to 

vyžadují zájmy MAS,  

e. kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru MAS,  

f. odpovědnost za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(zpracovává a předkládá ke schválení Správní radě MAS indikátorový a evaluační plán 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje).  

Monitorovací komise MAS nejméně 1x ročně podává zprávu valné hromadě Partnerů MAS o výsledcích své 

kontrolní činnosti.  

http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1135-Programovy_vybor.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1135-Programovy_vybor.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1136-Monitorovaci__vybor.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1136-Monitorovaci__vybor.pdf
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VÝBĚROVÁ KOMISE MAS (VÝBĚROVÝ ORGÁN)  

Veškeré informace, týkající se  VK jsou zveřejněny http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1134-

Vyberova_komise.pdf. 

Členem výběrové komise může být jen subjekt, který na území MAS prokazatelně působí. Členy Výběrové 

komise MAS volí valná hromada Partnerů MAS na období jednoho roku.  

Do působnosti Kontrolní komise MAS patří zejména:  

a. Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu 

těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD  

Výběrová komise MAS je povinna respektovat a realizovat (provést) rozhodnutí kontrolní komise MAS o 

odvolání žadatele (žádosti o přezkum) proti rozhodnutí výběrové komise MAS nebo jejímu postupu.  

 

KANCELÁŘ MAS   

Kancelář MAS je výkonnou složkou, kterou zřizuje MAS. Kancelář je složená ze zaměstnanců a řídí ji vedoucí 

zaměstnanec (manažer MAS) pro realizaci strategie. Vedoucí zaměstnanec úzce spolupracuje s dalšími 

orgány společnosti a orgány MAS za účelem řádného fungování MAS.  

Odkaz na web. http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page1/1110-org.schema.pdf. 

 
  

http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1134-Vyberova_komise.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page46/1134-Vyberova_komise.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/sys_page1/1110-org.schema.pdf
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Obrázek 33: Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Realizační struktura MAS  

Za realizaci SCLLD je zodpovědný pracovník realizace SCLLD. Pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance 

pro realizaci SCLLD jsou následující:  

 Zajištění poradenského servisu v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území 2014 – 2020. 

 Supervize administrativní, finanční a správní činnosti společnosti ve prospěch MAS Uničovsko. 

 Podpora spolupráce partnerů. 

 Iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů. 

 Monitoring projektových záměrů a jejich vkládání do katalogu projektů. 
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 Monitoring územně plánovacích dokumentací obcí regionu a jejich provázání. 

 Propojování projektových záměrů do společných projektů. 

 Příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace. 

 Řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům. 

 Zprostředkuje informace o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR obcím, NNO, 

podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám. 

 Zprostředkuje informace o realizaci projektu a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v 

souvislosti s projektem obcím, NNO. 

 Podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám. 

 Vytváří evidenci projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území, které jsou v souladu 

s horizontálními prioritami EU. 

 Poskytuje jednorázový i kontinuální poradenský servis předkladatelům projektů.  

 

Kancelář MAS : 

Manažer SCLLD – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD  

Kompetence:  

 Řídí a zajišťuje realizaci SCLLD  

 Podílí se na řízení a realizaci programových rámců  

 Připravuje a účastní se všech jednání orgánů MAS 

  Na základě plné moci od statutárního zástupce MAS je oprávněný jednat za MAS v plném rozsahu  

 V orgánech MAS má poradní hlas  

 Zajišťuje pořádání seminářů, školení a vzdělávacích akcích  

 Podporuje potenciálních příjemce v rozvíjení projektových záměrů  

 Konzultuje přípravu a realizaci projektů žadatelů 

 Řídí a zajišťuje evaluaci a monitoring SCLLD  

 Zajišťuje propagaci  

 Vykonává další činnosti dle vzájemné dohody se správní radou o.p.s.  
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Manažer programových rámců  

Kompetence:  

 Podílí se na řízení a realizaci programových rámců 

  Účastní se všech jednání orgánů MAS  

 Spolupracuje na přípravě podkladů pro jednání orgánů MAS 

  Konzultuje přípravu a realizaci projektů žadatelů  

 Podporuje potenciálních příjemce v rozvíjení projektových záměrů  

 Organizuje pořádání seminářů, školení a vzdělávacích akcích 

  Vykonává další činnosti dle vzájemné dohody s manažerem SCLLD a se správní radou o.p.s.  

 
Animátor škol – je pracovníkem pro realizaci SCLLD   

Kompetence: 

 Podílí se na realizaci SCLLD 

  Zajišťuje činnosti týkající se animace škol (metodická pomoc při výběru vhodných šablon, zaškolení 

realizátorů do MS2014+ apod.) 

  Vykonává další činnosti dle vzájemné dohody s manažerem SCLLD  

 Metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ 

  Zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro žadatele a 

příjemce OP VVV)  

 Průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou zadávání veřejných 

zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu  

 Metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do monitorovacího 

systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů 

  Metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídicího 

orgánu apod. 

  Metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o realizaci  
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Účetní - zajištěno formou služeb  

Kompetence:  

 Zajišťuje finanční a mzdovou administrativu a účetnictví organizace  

 

Audit – zajištěno formou služeb  

Kompetence:  

 Účetní audit a zajištění auditní stopy  

 

Pracovní (zájmové) skupiny  

Kompetence:  

 Koordinují směr, rozvoj a realizaci SCLLD 

  Spolupracují s koordinačním týmem MAS 

  MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznamu jejich členů, zprávy o činnosti.  

 

Zamezení střetu zájmů při výběru projektů  

 

Vedoucí zaměstnanec - kolize funkcí:  

Vedoucí zaměstnanec nesmí být členem žádného orgánu společnosti ani členem žádného povinného orgánu 

MAS. Vedoucí zaměstnanec má právo se účastnit zasedání (jednání) orgánu společnosti a orgánů MAS, vždy 

s hlasem poradním. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný správní radě společnosti (o.p.s.) a řediteli 

společnosti, tím není dotčena jeho odpovědnost vůči radě MAS.  

 

Zamezení střetu zájmů – výběrová komise:  

Zamezení střetu zájmů při složení výběrové komise z jednotlivých zájmových skupin je uvedeno v jednacím 

řádu povinných orgánů MAS.  

Každý člen výběrové komise před hodnocením konkrétního projektu podepíše čestné prohlášení, kterým 

vyloučí podjatost vzhledem k danému projektu. Hodnotitel je vyloučen z hodnocení projektu i celé fiche, ve 

které je projekt předložen, například tehdy, pokud je sám žadatelem posuzovaného projektu; jestliže je 

hodnotitel osobně či personálně propojen se žadatelem; podílel se na přípravě projektu, či se bude podílet 

na realizaci projektu.  
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Pracovníci MAS s výběrovou komisí spolupracují, plní poradenskou a administrativní roli. 

 
Obrázek 34: Organizační schéma kanceláře MAS 
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4.6 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr 
projektů s uvedením plánované personální kapacity 

 

4.6.1 Zahájení výzvy MAS 

Vyhlášení výzvy MAS: 

 Řídící orgány (dále jen ŘO) vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci SCLLD. 

 Kancelář MAS vytvoří návrh výzvy pro jednání výboru spolku na schválení výzvy. 

 Výbor spolku rozhodne o opatřeních SCLLD, které budou vyhlášeny, o výši finanční alokace pro danou 

výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření. 

 Schválení výzvy a časového harmonogramu výborem spolku MAS Moravská cesta. 

 Kancelář MAS předá text výzvy ke schválení na ŘO. 

 V souladu s rozhodnutím výboru MAS Uničovsko, o.p.s., s Pravidly i v souladu se Strategií CLLD 

připraví kancelář MAS Výzvu MAS k příjmu projektů. 

 MAS vloží výzvu do MS2014+ (IS SZIF – PRV) ke schválení ŘO, který schvaluje všechny údaje výzvy 

Součástí výzvy je: vymezená alokace, popis způsobu výběru projektů, preferenční kritéria, datum 

vyhlášení výzvy, datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu, datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu, podporované aktivity, cílové skupiny, minimální a maximální výše celkových způsobilých 

výdajů, kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení. 

 MAS vyhlašuje výzvu prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+ (Portál Farmáře – PRV). Okamžikem 

vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS. 

 Zveřejnění výzvy MAS Uničovsko, o.p.s. min. na internetových stránkách MAS: 

www.mas.unicovsko.cz a rozesláním e-mailem členům a příznivcům MAS Uničovsko, o.p.s. 

 

Seminář pro žadatele: 

 Termín je určen ve Výzvě. 

 Kancelář MAS seznámí žadatele s procesem příjmu žádostí (s ohledem na zkušenosti z 

předcházejících výzev). 

 Účastník semináře bude seznámen s aktuálními pravidly vztahující se k výzvě. 

 Žadatelé budou seznámeni s fungováním elektronické aplikace MS2014+ a Portálem Farmáře – PRV. 

file:///C:/Users/Gardlo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mas.unicovsko.cz
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 Kromě semináře bude MAS nabízet individuální konzultace v kanceláři MAS a poradenství při 

přípravě projektů. 

 

4.6.2 Hodnocení projektů 

Příjem žádostí: 

 Příjem žádostí začíná dle časového harmonogramu. 

 Příjem žádostí provádí pracovníci kanceláře MAS. 

 Při příjmu žádostí na MAS je zpracován kontrolní list povinných a nepovinných příloh, do kterého 

jsou zaznamenány veškeré dokumenty předložené žadatelem. Součástí kontrolního listu je také 

datum a čas příjmu žádostí. 

 Příjem žádostí o dotaci je zaznamenán do MS2014+ - Portálu farmáře – PRV. 

 Ukončení příjmu žádostí je dle časového harmonogramu. 

 Seznam přijatých žádostí je zaznamenán na internetových stránkách MAS – www.mas.unicovsko.cz 

a rozeslán žadatelům v dané výzvě, členům MAS a příznivcům MAS emailem. 

 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: 

 Datum zahájení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je zaznamenán v harmonogramu 

výzvy. 

 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer programového rámce po ukončení příjmů 

žádosti v dané výzvě provedou administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektu. 

 První hodnocení žádosti projektu je provedeno z hlediska administrativní úplnosti žádosti, příloh, vč. 

jejich úplnosti a platnosti. 

 Při administrativní kontrole v případě neúplnosti žádosti vyzve kancelář MAS konečného žadatele k 

doplnění žádosti do termínu stanoveného kanceláří MAS. 

 Žadatel má na doplnění podkladů 5 pracovních dnů. 

 V případě nedoplnění podkladů ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci projektu z důvodu 

nesplnění podmínek administrativní kontroly. 

 Doplnění na základě administrativní kontroly, ukončení administrativní kontroly a výsledek 

administrativní kontroly je zaznamenáno do MS2014+. 

 Dodatečné předkládání příloh a dalších dokumentů není možné. 

file:///C:/Users/Gardlo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mas.unicovsko.cz
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 Po ukončení administrativní kontroly je provedena kontrola přijatelnosti. 

 

Informační proces – informování žadatele: 

 Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS informuje konečného žadatele o 

výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly. 

 Každý žadatel obdrží dopis o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, který je 

podepsán statutárním zástupcem MAS. 

 Doklad je zaslán datovou schránkou, poštou nebo předán osobně – zároveň odeslán elektronickou 

poštou. 

 Všechny úplné žádosti, které splňují kritéria přijatelnosti, jsou postoupeny k hodnocení Výběrovou 

komisí. 

 

Odvolání na výsledek administrativní kontroly: 

 Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS do 7 pracovních dnů ode dne 

následujícího po doporučeném odeslání výsledku administrativní kontroly na Kontrolní komisi MAS. 

 Na základě této žádosti je svoláno jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podával žádost o 

dotaci, předseda MAS, Kontrolní komise a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (ředitel MAS). 

 V případě, že na tomto jednání nedojde ke shodě, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání 

postupu MAS na ŘO. 

 Pokud žadatel tak učiní, má povinnost o tomto kroku informovat MAS. 

 Odvolání žadatel podává v souladu s Pravidly ŘO. 

 

4.6.3 Výběr projektů 

Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů 

 

Výběrová komise: 

 Realizuje výběrové řízení projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle 

přínosů těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

 Vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a případně projekty náhradní. 

 Organizuje veřejné obhajoby žadatelů o podporu projektů. 
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Programový výbor: 

 Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS. 

 Schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů MAS. 

 Zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů MAS včetně kritérií. 

 Schvaluje výzvy k podávání žádostí. 

 Stanovuje výši podpory a vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu. 

 

Kontrolní komise: 

 Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. 

 Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a jejich dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS. 

 

Ustanovení Výběrové komise: 

 Programový výbor na svém jednání určí počet členů Výběrové komise pro danou výzvu. 

 Programový výbor vylosuje ze zvolených členů Výběrové komise seznam hodnotitelů pro danou 

výzvu. 

 

Veřejné slyšení žadatelů: 

 Kancelář MAS připraví harmonogram veřejných obhajob projektů dle harmonogramu výzev. 

 Kancelář MAS zajistí účast členů výběrové komise při veřejných obhajobách projektů. Zástupce 

žadatele má právo se veřejné obhajoby neúčastnit. 

 Kancelář MAS zpřístupní projekty, které jsou připraveny k hodnocení všem členům výběrové komise 

a to nejpozději 5 pracovních dnů před veřejnými obhajobami projektů v MS2014+ a Portálu farmáře 

 Kancelář MAS připraví členům výběrové komise podklady pro veřejné obhajoby seznam projektů, 

texty opatření CLLD, kritéria pro bodování projektů. 

 Předseda Výběrové komise zahájí veřejné obhajoby projektů. 

 Obhajoba projektů je určena široké veřejnosti a výběrové komisi za účelem seznámení se s 

předloženými projekty. 
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 Při veřejných obhajobách má žadatel 5 minut na představení svého projektu, členové výběrové 

komise mají 5 minut na doplňující otázky k danému projektu. 

 Forma prezentace je na žadateli (k dispozici bude dataprojektor, notebook, plátno). 

 Po ukončení veřejných obhajob zasedá Výběrová komise k obodování jednotlivých projektů za účasti 

předsedy MAS a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. 

 

Jednání výběrové komise – školení, pravidla, postupy, hodnocení projektů: 

 Pracovníci kanceláře MAS proškolí vybrané členy výběrové komise pro danou výzvu: proces příjmu a 

kontroly projektů, opatření CLLD pro danou výzvu s kritérií bodového hodnocení. 

 Kancelář MAS upozorní člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů. 

 Člen výběrové komise se účastní veřejné obhajoby žadatelů a je oprávněn klást doplňující a 

zpřesňující otázky týkající se jednotlivých projektů. 

 Zjištěné skutečnosti z veřejné obhajoby projektů členové výběrové komise zohlední v bodování 

jednotlivých žádostí. 

 Člen výběrové komise před samotným hodnocením podepisuje Etický kodex člena výběrové komise, 

který zamezuje střetu zájmu. 

 Člen výběrové komise boduje projekty, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy a prošly 

administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. 

 Každý člen výběrové komise provede své obodování každého projektu dle bodovacích kritérií. 

 Po obodování všech projektů členové výběrové komise předloží své podklady manažerovi SCLLD ke 

zpracování a ke kontrole správnosti zpracovaných podkladů. 

 Zpracované podklady vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předá Výběrové komisi k dalšímu 

rozhodnutí. 

 Výběrová komise doporučuje / nedoporučuje projekty k financování v rámci SCLLD na základě 

bodového hodnocení projektů v a závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu. 

 Výsledek výběru projektů je předložen k dalšímu jednání. 

 

Schválení projektů v rámci MAS - jednání programový výbor: 

 Jednání Programového výboru se účastní předseda Výběrové komise, který přednese zprávu z 

jednání Výběrové komise a předloží seznam doporučených / nedoporučených / náhradních projektů 
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k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci 

pro danou výzvu. 

 Programovací výbor prověří hodnocení Výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení 

předsedy Výběrové komise. 

 V konečné fázi Programovací výbor schválí seznam doporučených / nedoporučených / náhradních 

projektů určených k zaregistrování a kontrole na ŘO. 

 Kompletní seznam schválených a neschválených Žádostí (příp. s vyznačenými náhradníky) předá MAS 

spolu se žádostmi k zaregistrování a kontrole na ŘO. 

 Datum registrace projektů je zaznačen v IS MS2014+. 

 Žadatel je písemně informován o registraci projektu. 

 Seznam doporučených projektů (příp. s označením náhradníků) je vyvěšen na webových stránkách 

MAS – www.mas.unicovsko.cz. 

 

4.6.4 Administrace projektů 

 

Předložení schválených projektů k ŘO (resp. SZIF v rámci PRV): 

 Kompletní seznam schválených a neschválených Žádostí (příp. s vyznačenými náhradníky) předá MAS 

spolu se žádostmi k zaregistrování a kontrole na ŘO. 

 

Poradenská činnost MAS – Administrace žádostí o podporu: 

 MAS dohlíží na realizaci úspěšných projektů. 

 MAS zajišťuje poradenskou činnost v rámci administrace projektů a zadávacích řízení. 

 Žadatelé absolvují seminář k realizaci projektových žádostí prostřednictvím MAS. 

 MAS posuzuje změny projektů až do skončení období udržitelnosti projektu konečného příjemce. 

 Realizace projektů konečných příjemců bude podléhat administrativním úkonům ŘO. 

 

Archivace dokumentace k ŽOP projektů žadatelů: 

 Dokumenty související s administrací projektových žádostí budou uchovávány v kanceláři MAS 

nejméně po dobu, kdy může probíhat ex-post kontrola ŘO. 

file:///C:/Users/Gardlo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mas.unicovsko.cz
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Archivace dokumentace MAS: 

 Dokumenty související s administrací a realizací projektů MAS budou uchovávány v kanceláři MAS 

nejméně po dobu, kdy může probíhat ex-post kontrola ŘO – v souladu s účetní směrnicí MAS. 

 

Zajištění projektů v době udržitelnosti 

 V době udržitelnosti budou projekty sledovány pracovníky kancelář e MAS. Žadatelé budou hlásit 

kancelář i MAS důležité skutečnosti, především plně ní indikátorů projektu, změny projektu, apod. 

Tyto informace budou pracovníci kanceláře MAS evidovat, dále posuzovat, zpracovávat a případně 

komunikovat s ŘO v návazných administrativních postupech. 

 

4.6.5 Metodika plánování a provádění kontrol projektů  

Při celém procesu podání, schvalování, realizace a vyhodnocování jsou nastaveny kontrolní mechanismy, 

které mají tuto strukturu: 

 

a. Příjem žádosti 

 Administrativní kontrola předběžná – oznámení žadateli o přijetí žádosti 

 Administrativní kontrola následná – kontrola přijatelnosti a kontrola formální správnosti, 

doporučený dopis Žadateli nebo osobní předání  

 

b. Realizace projektů 

 V této fázi probíhají kontroly ex-ante, on-going, ex-post a ad-hoc a to kromě kontroly expost nezávisle 

na kontrolách ŘO. 

 Z každé kontroly ex-post bude sepsán kontrolní protokol, který bude pracovníkem ŘO předán 

žadateli. 

 Kontrola se zaměřuje nejen na vlastní plnění projektu, ale také na plnění kritérií. 

 Pro provádění kontrol je určen manažer, případně jiný pověřený pracovník sekretariátu MAS. 

 Udržitelnost projektů o v době udržitelnosti projektů jsou pracovníci sekretariátu MAS nadále v 

kontaktu se žadateli, provádí průběžnou kontrolu monitorovacích indikátorů. 

 Žadatelé jsou povinni sekretariátu MAS hlásit všechny změny týkající se ukončeného projektu. 
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 Pro provádění kontrol je určen manažer, případně jiný pověřený pracovník sekretariátu MAS. 

 

4.6.6 Vyhlašování výzev MAS  

Komunitně vedený místní rozvoj má vstup do pěti operačních programů: 

 Program rozvoje venkova (PRV). 

 Integrovaný regionální operační program (IROP). 

 Operační program Zaměstnanost (OP Z, vybrané MAS). 

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP, pouze MAS, v jejichž území je CHKO). 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 

MAS Uničovsko bude v období 2014-2020 administrovat první tři možnosti, jelikož pro využití OP ŽP jsou 

vybrány jen MAS, kde se nachází CHKO, a na OP VVV se bude MAS Uničovsko podílet nepřímo (pomoc školám 

při podávání žádostí o dotace). 

Na každý operační program bude MAS vyhlašovat zvláštní výzvu. Pravidla pro vyhlášení výzev budou ze strany 

MAS jednotná, nicméně budou vždy probíhat v souladu s Pravidly daného operačního programu. 

Popis administrativních postupů  

Přehled aktivit administrativních postupů PRV 

 

Pořadí Aktivity administrativních postupů Termín 
(pracovní dny) 

 ZAHÁJENÍ VÝZVY MAS  

1 Vyhlášení výzvy MAS Dle termínu ŘO 

2 Seminář pro žadatele Max. 15 dnů od 
vyhlášení výzvy 

 HODNOCENÍ PROJEKTŮ  

1 Příjem žádostí Dle harmonogramu 
výzvy 

2 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti +5 pracovních dnů 

3 Informační proces – informování žadatele +5 pracovních dnů 

4 Odvolání na výsledek administrativní kontroly +7 pracovních dnů 

 VÝBĚR PROJEKTŮ  

1 Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu 
výběru projektů 

 

2 Ustanovení výběrové komise Dle harmonogramu 
výzvy 

3 Veřejné slyšení žadatelů a hodnocení projektů 5 pracovních dnů 

4 Jednání výběrové komise – školení, pravidla, postupy, 
bodování projektů 

1 pracovní den 
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5 Schválení projektů v rámci MAS - jednání výboru 
spolku 

Dle harmonogramu 
výzvy 

 ADMINISTRACE PROJEKTŮ  

1 Předložení schválených projektů k ŘO (resp. SZIF v 
rámci PRV) 

Dle harmonogramu 
výzvy 

2 Poradenská činnost MAS – Administrace žádostí o 
podporu 

Dle harmonogramu 
výzvy 

 ZAJIŠTĚNÍ AUDITNÍ STOPY  

1 Archivace dokumentace z jednání povinných orgánů 
MAS 

Dle termínu ŘO 

2 Archivace dokumentace k ŽOP projektů žadatelů Dle termínu ŘO 

 

Přehled aktivit administrativních postupů OPZ 
 

Aktivity administrativních postupů Termín 
(pracovní dny) 

Návrh výzvy MAS prostřednictvím ISKP  

Ukončení kontroly návrhu výzvy ze strany ŘO 20 pracovních dnů 

Doplnění v případě nedostatků  Není uvedena lhůta 

Nová kontrola návrhu výzvy ze strany ŘO 20 pracovních dnů 

Vyhlášení výzvy  

Seminář pro žadatele Min. 2 týdny před uzávěrkou 

Ukončení příjmu žádostí Min. 4 týdny od vyhlášení 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 30 pracovních dnů 

Věcné hodnocení 50 pracovních dnů 

Závěrečné ověření způsobilosti projektů a kontrola 
administrativních postupů ze strany ŘO 

Není uveden termín 

Povinnosti s termíny : 
 

 

Informovat ŘO o termínu jednání hodnotící komise 10 pracovních dnů předem 

 

 

4.6.7 Pravidla pro vyhlášení výzvy  

Vyhlášení výzvy MAS Uničovsko bude vždy probíhat v souladu s Pravidly a přístupem do monitorovacího 

systému (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020). 

 

Fáze 1 

ŘO vyhlásí průběžnou výzvu (výzva může být i kolová – zpravidla 3x do roka s vymezením termínu 

předkládání projektů na ŘO) na předkládání projektů v rámci SCLLD. Výzva stanoví období, ve kterém budou 

předávány na úrovni MAS vybrané projekty na ŘO. 
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Fáze 2 

MAS připraví výzvu MAS na příjem projektů v rámci své SCLLD a vloží ji do ISKP14+ (resp. IS SZIF v případě 

PRV) ke schválení ŘO (respektive platební agentuře Státního zemědělského intervenčního fondu (dále také 

„SZIF“) v případě PRV), který schvaluje všechny údaje výzvy MAS podstatné pro transparentní průběh výzvy 

MAS. V rámci výzvy MAS je vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS, přesný popis 

způsobu výběru projektů. Přílohou výzvy jsou i hodnoticí kritéria výběru stanovená s důrazem na soulad 

projektu s SCLLD a s principy pro určení preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD. 

 

Fáze 3 

MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO. MAS výzvu vyhlašuje 

prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+. Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na 

internetových stránkách MAS Uničovsko. 

 

Fáze 4 

MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu (kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti). 

 

Fáze 5 

MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle výběrových kritérií schválených ŘO 

zároveň s příslušnou výzvou MAS a případně dalších kritérií stanovených ŘO na výzvě ŘO. Na základě 

bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů 

strategií za každý specifický cíl SCLLD zvlášť. 

 

Fáze 6 

MAS provede výběr projektů - výše jejich podpory nesmí překročit maximální relativní výši podpory projektu 

dle programu, výši podpory může snížit. 

 

Fáze 7 

MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření 

jejich způsobilosti před schválením. 
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Fáze 8 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů (kontrolu 

přijatelnosti, příp. formálních náležitostí) a ověření administrativní kontroly. 

 

Fáze 9 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši podpory 

schválené MAS k realizaci (ŘO/SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo 

nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není dotčena pravomoc ŘO provést kontrolu procesních 

postupů MAS. V případě, že ŘO v průběhu hodnocení projektu sezná, že projekt je v zjevném nesouladu s 

příslušným OP nebo se schválenou integrovanou strategií, ŘO vyvolá jednání s nositelem integrované 

strategie (dohadovací řízení), jehož výsledkem může být případná úprava projektu a následné schválení nebo 

vyřazení projektu. 

 

Fáze 10 

Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v případě 

PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.  

Kancelář MAS vytvoří plán předpokládaných ročních výzev, který po následném schválení rozhodovacího 

orgánu MAS (Programový výbor) uveřejní prostřednictvím všech informačních kanálů. MAS vyhlásí výzvu 

MAS na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO, která bude obsahovat termín vyhlášení a ukončení 

výzvy k předkládání projektů, oblast podpory (Fiche), finanční alokaci a kontakty na MAS. Kancelář MAS bude 

poskytovat konzultace k přípravě projektů v rámci dané výzvy zdarma. Kancelář MAS zajistí k dané výzvě vždy 

alespoň jeden seminář pro žadatele. 

 

Vhodné nastavení postupů administrace, výběru a realizace projektů má za cíl:  

 Zajistit transparentní výběr kvalitních projektů odpovídajících SCLLD. 

 Zajistit soulad spolufinancovaných projektů s platnou legislativou EU a ČR. 

 Zajistit včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik vzniklých během realizace projektu. 

 

4.6.8 Fiche MAS Uničovsko  

Při tvorbě SCLLD byly komunitním způsobem postupně zjišťovány potřeby regionu. Na základě setkání 

starostů obcí v území MAS bylo nadefinováno sedm prioritních oblastí (strategických cílů) a k nim postupně 

přiřazovány specifické cíle dle priority a dále pak jednotlivá opatření/aktivity. Na základě operačních 

programů a specifických cílů, které mohou být realizovány prostřednictvím MAS metodou komunitně 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

219 
 

vedeného místního rozvoje, byly specifické cíle těchto OP přiřazeny ke strategickým cílům MAS a dle 

jednotlivých opatření a článků byly definovány Fiche.  

 

4.6.9 Preferenční kritéria společná pro všechny Operační programy a Fiche MAS  

1. Jsou výstupy / výsledky projektu v souladu s Fichí a dlouhodobě udržitelné? 

2. Je žadatel partnerem MAS a plní povinnosti vyplývající z partnerské smlouvy? 

3. Je vytvořeno alespoň jedno pracovní místo v souladu s metodikou pro tvorbu pracovních míst (bude 

zveřejněna dodatečně)? 

4. Jsou do projektu zapojeni partneři a je popsán způsob jejich spolupráce? 

5. Naplňuje projekt SCLLD MAS Uničovsko? 

 

4.6.10 Příjem projektů a administrativní kontrola  

Žadatel podá na MAS projekt prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+ s nutnými náležitostmi a přílohami 

podle požadovaných údajů s digitálním podpisem. Každý přijatý projektový záměr do výzvy MAS bude mít 

přiděleno evidenční číslo MAS. Při příjmu žádosti je MAS zpracován kontrolní list povinných i nepovinných 

příloh, do kterého jsou zaznamenány veškeré přijaté dokumenty a je také zaznamenán datum a čas přijetí. 

Kancelář MAS provede administrativní kontrolu v termínu daným Pravidly dotačního titulu. Přijaté projekty 

musí být v souladu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií 

MAS uvedenými ve schválené SCLLD. V případě, že projekt není v souladu s SCLLD a nesplňuje daná kritéria 

MAS, bude vyřazen kanceláří MAS z administrace ještě před samotným hodnocením. Žadatel musí být o této 

skutečnosti písemně vyrozuměn. Při kontrole jednotlivých projektů bude dbána zásada čtyř očí. V případě 

zjištěných nedostatků projektu bude žadatel vyzván k doplnění informací o projektu nebo chybějících příloh, 

a pokud tyto informace a přílohy žadatel nedodá v požadovaném uvedeném termínu, projekt bude vyřazen 

z hodnocení z důvodu nesplnění požadavků výzvy. MAS uveřejní na svých www stránkách seznam všech 

přijatých projektů dané výzvy, který bude obsahovat název žadatele, název projektu, požadovanou výši 

dotace a místo realizace projektu.  

 

4.6.11 Postup hodnocení projektů  

Ve výzvě bude stanoveno datum veřejné prezentace projektů podaných žadateli. Veřejná prezentace je pro 

žadatele dobrovolná. Upřesnění místa a času prezentace sdělí žadateli kancelář MAS při příjmu projektu. 

Pořadí žadatelů k veřejné prezentaci bude stanoveno podle data a času příjmu žádosti prostřednictvím 

ISKP14+ systému MS2014+. Veřejná prezentace bude probíhat před samotným hodnocením projektů 
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Výběrovou komisí. Pravidla pro hodnocení projektů jsou volně přístupná na webových stránkách MAS a 

vylučují jednoznačně střet zájmů členů výběrové komise. Členům Výběrové komise přiřazuje projekty k 

hodnocení kancelář MAS. Hodnocení projektu provádí pro každý projekt nezávisle na sobě tři komisaři. Každý 

člen výběrové komise podepisuje před samotným hodnocením projektů čestné prohlášení o nepodjatosti. V 

případě, že je člen komise samotným žadatelem o dotaci nesmí hodnotit vlastní projekt. Pokud se komisař 

zřekne hodnocení projektu z důvodu podjatosti, přidělí kancelář MAS projekt jinému komisaři. 

Transparentnost hodnocení zajišťuje kancelář MAS tak, že projekty veřejného sektoru nehodnotí komisař z 

veřejného sektoru, ale ze soukromého sektoru a naopak. Jednání Výběrové komise se můžou zúčastnit 

odborníci s hlasem poradním, pokud si je vyžádají ke konzultaci alespoň 2 komisaři z Výběrové komise. 

Kontakt s nimi může proběhnout i telefonicky. Odborníky zajistí v případě potřeby kancelář MAS.  

Hodnotící komisař posuzuje naplnění jednotlivých výběrových kritérií na předepsaném formuláři, který 

zajišťuje kancelář MAS vždy k dané výzvě. Tato tabulka je také zveřejněna na webu MAS Uničovsko při 

vyhlášení výzvy. Každé kritérium hodnocení může komisař komentovat poznámkou v tabulce pro hodnocení. 

Ke každému projektu musí komisař zpracovat textové odůvodnění svého bodování. Odůvodnění bude 

obsahovat slovní hodnocení jako celku, max. ½ strany A4.  

Po ukončení hodnocení všemi třemi komisaři zpracuje kancelář MAS souhrnnou tabulku za jednotlivý projekt 

se součtem bodů. Na základě celkového výsledku hodnocení se nesmí hodnocení tří komisařů lišit o více než 

25%. Pokud dojde k tomuto rozdílu, provádí hodnocení čtvrtý komisař, kterého určí kancelář MAS. V případě, 

že se hodnocení výrazně neliší, spočítá se výsledné bodové hodnocení jako aritmetický průměr z celkového 

výsledku tří komisařů. V případě hodnocení čtvrtým komisařem se provádí celkový výsledek z hodnocení 

čtvrtého komisaře a dvou komisařů, jimž je čtvrtý komisař svým hodnocením nejblíže.  

Následně je sestaven seznam projektů v jednotlivých Fichích v pořadí podle bodového hodnocení. V případě, 

že dojde ke shodnému počtu bodů jednotlivých projektů v dané Fichi, budou projekty se shodným počtem 

bodů seřazeny podle počtu bodů v jednotlivých kritériích, která budou vybrána již při vyhlášení dané výzvy. 

Tato vybraná preferenční kritéria určuje rozhodovací orgán MAS (Programový výbor). V případě, že ani tato 

metoda neumožní seřadit takto hodnocené projekty do sestupné řady, bude rozhodovat datum a čas 

registrace žádosti o dotaci. Dříve podaná žádost se umístí na lepší pozici.  

 

Závěr hodnocení projektů  

Konečný seznam projektů podle dosaženého počtu bodů obsahuje projekty doporučen k financování a 

náhradní projekty. Seznam je doplněn o Doporučení/nedoporučení projektu k podpoře, pokud se tak 

shodnou všichni přítomní členové hodnotící komise a své doporučení/nedoporučení zdůvodní. Výsledný 

seznam projektů schvaluje rozhodovací orgán MAS (Programový výbor), který zasedá nejdéle 5 pracovních 

dní po hodnocení projektů. Programový výbor si může vyžádat informace o jednotlivých projektech a 

bodovém hodnocení jednotlivých členů výběrové komise. Programový výbor tak potvrzuje projekty určené k 
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realizaci. MAS Postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k 

závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.  

Podpořené projekty schválené ŘO jsou následně MAS administrovány v souladu s Pravidly daného dotačního 

titulu. 

 

4.6.12 Odvolání na výsledek výzvy  

Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS do 7 pracovních dnů ode dne následujícího 

po doporučeném odeslání výsledků administrativní kontroly na MAS. Na základě této žádosti je svoláno 

jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, zástupce úřadu ředitele a předseda 

rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor).  

 V případě, že nedojde při tomto jednání ke shodě, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu 

MAS na ŘO. Pokud tak učiní, má žadatel povinnost o tomto kroku informovat MAS.  

Odvolání žadatel podává v souladu s Pravidly OP.  

Veškerá dokumentace v souvislosti s vyhlašovanými výzvami MAS je archivována podle spisového zákona, 

případně na základě vyhlášených Pravidel ŘO daného OP.  

 

4.6.13 Zapojení členů orgánů MAS  

Postup činností při zapojování člena Výběrové komise do rozhodování o doporučení/nedoporučení projektů 

k financování:  

 Seznámení člena komise se Programovými rámci a v nich obsažených opatřeních CLLD.  

 Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.  

 Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů.  

 Seznámení člena komise s vyhlášenými Opatřeními CLLD pro danou výzvu, s postupem při bodování 

a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.  

 Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.  

 

Postup činností při zapojování člena rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor) do rozhodování o 

doporučení/nedoporučení projektů k financování:  

 Seznámení člena komise se Programovými rámci a v nich obsažených opatřeních CLLD.  

 Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.  
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 Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů. 

 Seznámení člena komise s vyhlášenými Opatřeními CLLD pro danou výzvu, s postupem při bodování 

a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.  

 Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.  

 

4.6.14 Plánované personální kapacity  

MAS Uničovsko má stabilní pracovní tým zaměstnanců. Se všemi je uzavřena řádná pracovní smlouva. 

Nedílnou součástí pracovní smlouvy je náplň práce.  

 

Pracovníci kanceláře MAS: 

 

Ředitel společnosti  

 Jeho pravomoci a kompetence jsou dány statutem společnosti MAS Uničovsko o.p.s.  

 

Manažer realizace SCLLD  

 Jde o vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.  

 Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace 

SCLLD.  

 

Koordinátor společnosti  

 PR aktivity – web, tiskové zprávy, různé akce atd. 

 Webové stránky – jejich provoz a aktualizace, doplňování informací. 

 Koordinace aktivit k navázání a prohloubení spolupráce na Uničovsku. 

 

Projektový manažer  

 Získávání kontaktů – víceodvětvové navrhování projektové spolupráce. 

 Psaní projektů pro MAS. 

 Partnerská péče a navazování nových partnerství. 
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Administrativní pracovník  

 Jde o administrativní a organizační práci v rámci koordinační a realizační fáze SCLLD.  

 

MAS Uničovsko má vypracovány interní směrnice (odkaz na webové stránky 

http://unicovsko.cz/ops/cz/zapisy-z-jednani/, http://unicovsko.cz/ops/files/archive132/1190-

spisovy_archivacni_a_skartacni_rad.pdf) pro zajištění hladkého chodu společnosti:  

1. Pracovní řád. 

2. Organizační struktura MAS Uničovsko. 

3. Vnitřní mzdový předpis. 

4. BOZP. 

5. Pracovní cesty – cestovní příkaz. 

6. Spisový řád. 

7. Archivační, skartační a oběhový řád. 

8. Zveřejňování výsledků výběru projektů. 

9. Monitoring projektů. 

10. Účtování a majetek. 

11. Administrace a výběr projektů na MAS. 

4.6.15 Zajištění auditní stopy 

Archivace dokumentace z jednání povinných orgánů MAS: 

 Za archivaci dokumentace z jednání povinných orgánů MAS je zodpovědná administrativní síla, která 

dbá na úplnost všech dokumentů, které souvisí s administrací projektů i zodpovídá za interní 

spisovou agendu sekretariátu MAS. 

 MAS zajistí předložení kompletní dokumentace z jednání povinných orgánů MAS ke kontrole 

auditorské společnosti, se kterou má MAS uzavřenou smlouvu. 

 

Veškeré doklady a dokumentace budou archivovány v souladu s platnou legislativou a v souladu s 

podmínkami ŘO. Pro archivaci bude využit archiv MAS, kde bude zvláštní vymezený prostor. 

 

Archivace dokumentace k ŽOP projektů žadatelů: 

 Dokumenty související s administrací projektových žádostí budou uchovávány v kanceláři MAS 

nejméně po dobu, kdy může probíhat ex-post kontrola ŘO. 

 

http://unicovsko.cz/ops/cz/zapisy-z-jednani/
http://unicovsko.cz/ops/files/archive132/1190-spisovy_archivacni_a_skartacni_rad.pdf
http://unicovsko.cz/ops/files/archive132/1190-spisovy_archivacni_a_skartacni_rad.pdf
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Archivace dokumentace MAS: 

 Dokumenty související s administrací a realizací projektů MAS budou uchovávány v kanceláři MAS 

nejméně po dobu, kdy může probíhat ex-post kontrola ŘO – v souladu s účetní směrnicí MAS. 

 

4.7 Harmonogram realizace strategie  

Změnu v integrované strategii (Změnové řízení probíhá obdobně jako proces změny projektu, který je 

upraven v Metodickém pokynu procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+) je možné realizovat 

formou podání žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím MS2014+. Žádost o změnu je nutné 

podat ze strany nositele IN maximálně do 10 pracovních dní od rozhodnutí nositele IN (v případě ITI nebo 

IPRÚ minimálně na úrovni Řídicího výboru; v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených postupů) o 

tom, že zjištěné skutečnosti zakládají změnu. V případě podání žádosti o změnu postupuje nositel IN dle 

postupu uvedeného níže. Změny integrované strategie lze rozdělit na podstatné a nepodstatné.  

Nepodstatné změny nevyžadují vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované strategie. K provedení 

těchto změn stačí, aby je MMR – ORP vzalo na vědomí, resp. akceptovalo prostřednictvím MS2014+.  

Jedná se o:  

 Změnu kontaktních osob či statutárních zástupců nositele. 

 Změnu sídla, plátcovství DPH a dalších obecných informací o nositeli IN. 

 Uzavření a změny smluv s partnery, změny partnerů. 

 Změnu v osobách realizačního týmu. 

 

Ostatní změny jsou považovány za podstatné, zejména se jedná o změnu v rozpočtu IN, změnu indikátorů, 

o změnu strategických, specifických cílů a opatření. V případě, že z žádosti o změnu integrované strategie 

jednoznačně nevyplývá, zda je navrhovaná změna podstatnou či nepodstatnou,  

rozhoduje o jejím zařazení MMR – ORP. Dotčený ŘO je o všech žádostech o změnu integrované strategie 

informován prostřednictvím MS2014+.  

MMR – ORP ve spolupráci s ŘO a MMR – NOK definují v rámci MS2014+ změny, které jsou/nejsou podstatné 

a které zakládají/nezakládají nutnost vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované strategie. Mohou 

být rovněž definovány nepřípustné změny.  

Pokud v průběhu realizace dojde k požadavku změny IN v rámci jeho věcné náplně, spočívající např. v 

doplnění/vyloučení specifických cílů/opatření, nebo ve změně indikátorů o 10 % a více oproti původní 

hodnotě, je taková změna vždy považována za změnu podstatnou.  
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Iniciátorem změny integrované strategie může být rovněž příslušný ŘO, příp. MMR – ORP, v případě, že 

bude zjištěno, že není dodržen schválený harmonogram přípravné fáze klíčových projektů, finanční a časový 

harmonogram realizace nebo plnění stanovených indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o 

plnění integrované strategie, vypracované nositelem IN, případně na základě informací zjištěných z MS2014+.  

MAS požádá o provedení nepodstatné změny (viz výše) prostřednictvím vyplnění žádosti o změnu 

integrované strategie v MS2014+. MMR – ORP tuto změnu prostřednictvím MS2014+ vezme na 

vědomí/akceptuje, případně rozhodne o úpravě charakteru změny na podstatnou.  

MAS požádá o provedení podstatné změny (např. změna harmonogramu, finančního plánu či věcné náplně 

IN) prostřednictvím vyplnění žádosti o změnu integrované strategie v MS2014+.  

Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD. 

 

4.8 Popis animačních aktivit 

Popis používaných komunikačních aktivit MAS: nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými 

stranami, propagace strategie, usnadnění výměny informací mezi místními aktéry, koordinace aktivity 

místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD, informování o SCLLD, propagace SCLLD, a podpora 

potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí směřujících k naplňování SCLLD. 

Hlavním cílem MAS Uničovsko je efektivní realizace SCLLD a zajištění kvalitního rozvoje území. Pro splnění 

tohoto cíle je nutné zajistit maximální informovanost o SCLLD a jednotlivých výzvách a výsledcích výzev na 

celém území MAS Uničovsko. Garantem informačních a propagačních opatření k SCLLD je kancelář MAS.  

Činnost kanceláře MAS je podrobně popsána ve statutu společnosti MAS Uničovsko, o.p.s. Mimo to je cílem 

kanceláře MAS zajistit, aby pomoc poskytovaná v rámci realizace SCLLD byla transparentní pro všechny cílové 

skupiny. 

 

K šíření informací a publicity využívá MAS těchto informačních zdrojů:  

 Webové stránky MAS uničovsko, o.p.s.  

 Obecní zpravodaje a internetové stránky obcí v územní působnosti MAS Uničovsko. 

 Facebook MAS Uničovsko www.facebook.com. 

 Elektronické kontakty a zasílání informací všem členům MAS Uničovsko. 

 Jednání orgánů MAS. 

 Tematické tiskoviny. 
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 Organizace a podpora akcí v regionu. 

 

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

 

Tabulka 58: Popis komunikačních aktivit MAS 

Komunikační aktivita Popis činnosti Četnost 

Veřejná projednání V rámci přípravy SCLLD MAS uspořádala 

veřejná projednání ve všech obcích a 

získala projektové záměry a zmapovala 

potřeby regionu. 

V rámci realizace SCLLD hodlá MAS 

pokračovat v této aktivitě a zajistit tak 

informovanost občanů, zájmových skupin 

a široké veřejnosti. 

Výstupy budou sloužit ke koordinaci 

aktivit vedoucí k naplňování SCLLD a její 

případné aktualizaci. 

1x ročně (milník 2018) 

Konzultace 

v souvislosti 

s implementací SCLLD 

Konzultace žadatelů v souvislosti s 

implementací SCLLD jsou kanceláří MAS 

poskytovány zdarma. 

Dle aktuálních potřeb žadatelů 

Veřejná slyšení 

žadatelů 

Aktualizované informace na: 

www.mas.unicovsko.cz 

Minimálně 1x měsíčně 

Výroční zpráva MAS V elektronické podobě – zveřejněna na 

webových stánkách MAS a distribuována 

členům MAS, partnerským MAS, příp. 

významným institucím apod. 

Minimálně 1x ročně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

MAS minimálně 1x ročně informuje veřejnost o plnění SCLLD, na webových stránkách zveřejňuje zápisy 

z jednání povinných orgánů, zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznam členů a zprávy o jejich 

činnostech a kontaktních osobách, příp. zápisy z jednání. 
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4.9 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a 
přeshraniční spolupráce 

MAS Uničovsko úspěšně v letech 2007 – 2013 realizovala několik projektů spolupráce opatření IV.2.1. Jednalo 

se o jeden mezinárodní projekt spolupráce, kde byly zapojeno 4 tuzemské MAS. 

Získávání dovedností, animace a provádění. Společně i po ukončení projektu sdílíme informace, 

participujeme na akcích v území obou MAS a do budoucna jsme připraveni podat projekt spolupráce do 

Programu rozvoje venkova. 

 

Národní spolupráce  

Uvnitř MAS se předpokládá sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy MAS. MAS Uničovsko je členem krajské 

sítě Olomouckých místních akčních skupin a také členem NS MAS ČR. Místní akční skupiny Olomouckého 

kraje se setkávají již několik let pravidelně nejméně 4 x ročně. Při těchto společných setkáních sdílíme 

společně problémy, zkušenosti, společně jsme postupovali při nastavení vnitřních mechanizmů každé MAS, 

aby splnila standardizaci místních akčních skupin. Při společných setkáních probíráme možnosti podobných 

společných projektů, se kterými máme již bohaté zkušenosti a v programovém období 2014-2020 chceme 

společně realizovat projekt spolupráce z Programu rozvoje venkova. 

 

Mezinárodní spolupráce  

Ve spolupráci se zahraničními subjekty má MAS Uničovsko zájem vytvářet partnerství se zahraničními MAS, 

obcemi, regiony a dalšími aktivními subjekty. Cílem je realizace projektů spolupráce i jiných partnerských 

aktivit, sdílení příkladů dobré praxe a nových, inovativních záměrů. Záměrem MAS Uničovsko je navázání 

vztahů, následné pořádání exkurzí a návštěv, vzdělávacích aktivit, společná podpora v oblasti odpadového 

hospodářství, zemědělství, podnikání, sociální problematice a také školství. Podmínkou spolupráce se 

zahraniční MAS je, že česká partnerská MAS musí SOUSEDIT, pokud možno z velké části. Spolupráce by měla 

být zaměřena hodně na to, jak velké území ovlivňuje život ve svém okolí. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi: 

MAS Uničovsko spolupracuje na regionální úrovni s dalšími organizacemi, jejichž je členem. 

 

Tabulka 59: Popis spolupráce 

Název organizace Popis činnosti Odkaz na web 
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Národní síť Místních 

akčních 

skupin České 

republiky, z. s. 

(NS MAS ČR“) 

Posláním NS MAS ČR je především 

sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat 

MAS na národní úrovni vůči vládním 

institucím, ministerstvům a organizacím 

zřizovanými ministerstvy a dalším 

relevantním subjektům a na mezinárodní 

úrovni vůči organizacím a subjektům 

pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve 

vztahu k ostatním partnerům, institucím a 

úřadům apod. 

http://nsmascr.cz/ 

Krajské sdružení NS 

MAS ČR 

Olomouckého kraje 

Cílem Krajského sdružení je partnerství s 

relevantními aktéry na krajské úrovni, jako 

je Olomoucký kraj či Krajské agentury 

zemědělství a venkova Olomouckého kraje. 

Krajské sdružení plní důležitou roli 

komunikační platformy pro výměnu dobré 

praxe mezi členskými MAS. 

http://olomoucky.nsmascr.cz/ 

Spolek pro obnovu 

venkova (SPOV) 

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci 

venkova, k obnově a prohloubení 

společenského a duchovního života na 

venkově, k posílení hospodářské stability a 

prosperity venkova. Motivovat občany žijící 

na venkově k dobrovolné aktivitě, 

podněcovat je k odhodlání podílet se na 

zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a 

činnosti místních a regionálních sdružení. 

Účastnit se evropské spolupráce při obnově 

venkova. V neposlední řadě pak překonávat 

úzce resortní přístupy k řešení problémů 

obnovy vesnice a rozvoje venkova a 

podporovat a realizovat Program obnovy 

venkova. 

http://spov.org/o-

spolku/default.aspx 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.10 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci) 

Provádění monitoringu a evaluace směřuje ke zlepšení kvality, pocitu zodpovědnosti a efektivní 

implementaci SCLLD. MAS Uničovsko realizovala projekt spolupráce opatření IV.2.1., jehož výstupem byl 

dokument „Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER “. Tento dokument je zaměřen na nastavení procesů 

monitoringu a evaluace strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 

2014-2020. MAS Uničovsko má vzhledem k realizaci tohoto projektu zpracovány procesy a aktivity nezbytné 

pro zajištění efektivního monitorování a evaluace SCLLD, které vychází z relevantních metodických pokynů a 

dostupných dokumentů. Realizace strategie bude monitorována v systému MS2014+. MAS Uničovsko jako 

nositel strategie bude předkládat pololetní a závěrečnou zprávu o plnění strategie. 

Hlavní metodické metody pro nastavení a realizaci SCLLD MAS Uničovsko:  

 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 – také jen 

„MPIN“ (schválen vládou 27. srpna 2014; probíhá revize dokumentu). 

 Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 

– také jen „Manuál SCLLD“ (Národní síť MAS; verze k 10. 11. 2014); tento dokument není závazný. 

 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin 2014 – 2020 (materiál schválen usnesením vlády 

č. 368 ze dne 21. května 2014). 

 Národní dokument k územní dimenzi – také jen „NDUD“ (schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. 

srpna 2014). 

 Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům. 

 
Metodické pokyny a dokumenty relevantní pro oblast monitorování a evaluací ESIF: 

 Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014 – 2020 – 

také jen „Metodika monitorování“ (MMR; část 1 – verze 2, březen 2014; část 2 – verze 1, červenec 

2014). 

 Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014 – 2020 – také 

jen „MP tvorby a používání indikátorů“ (MMR; verze 3, červenec 2014). 

 Národní číselník indikátorů pro programové období 2014 – 2020 – také jen „NČI“ (MMR; 1. 8. 2014); 

v pracovní verzi dostupná na stránkách NS MAS. 

 Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ – také jen „MP MS2014+“ 

(MMR; verze 1, červenec 2014). 

 Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 – také jen „MP pro evaluace“ 

(MMR; verze 2 březen 2014). 
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 Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – také jen „Evaluační plán 

DoP“ (MMR; verze 12/2014). 

 Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020 

– také jen „MP řízení výzev“ (MMR; Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 873). 

 Guidance document for Programming Period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European 

Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and 

Recommendation (EK). 

 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document 

(EK). 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 – také jen „DoP“ (schválena EK 26-8-2014). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 

rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 (také jen „obecné nařízení“). 

MAS Uničovsko realizuje toto hodnocení pomocí evaluačního a monitorovacího plánu, založeném na 

jednotném monitorovacím systému pro programové období 2014 – 2020, zajišťující sběr územně 

identifikovaných informací (dat) o projektech, věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů. MAS 

Uničovsko jako nositel realizace integrované strategie předkládá každý půlrok MMR evaluační a finanční 

hodnocení SCLLD (zpráva). Na základě této zprávy MMR-ORP připraví stručnou informaci o stavu plnění 

integrované strategie pro Národní stálou konferenci (NSK), která projedná případné návrhy na změny 

integrovaného nástroje. Postup upřednostňovaného nástroje se řídí kap. 8.4. Nositel integrovaného nástroje 

provádí vlastní průběžná vyhodnocení, která prochází schvalovacím procesem rozhodujícího orgánu MAS 

(Programový výbor).  

 

4.10.1 Monitoring projektových záměrů  

MAS má vypracovaný katalog projektových záměrů za celé spravované území. Jde o projekty rozdělené podle 

strategických oblastí, které si MAS na základě komunitních projednávání nastavila na programové období 

2014-2020. U každého projektu evidujeme žadatele, finanční objem a vhodný dotační titul, ze kterého lze 

projekt podpořit. V průběhu realizace SCLLD bude katalog projektových záměrů místní akční skupinou 

průběžně aktualizován. 
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4.10.2 Monitoring přijatých žádostí  

MAS Uničovsko bude vyhlašovat výzvy MAS na příjem žádostí o dotaci v souladu s vyhlašovanými výzvami OP 

a Pravidly daného OP minimálně jedenkrát ročně. Všechny přijaté žádosti do výzvy MAS budou mít přidělené 

registrační číslo MAS Uničovsko. V přehledném systému, který si MAS vytvořila, monitoruje název žadatele, 

název projektu, finanční objem projektu, výši způsobilých výdajů, výši požadované dotace, Fichi, časový 

harmonogram projektového záměru, místo realizace.  

 

4.10.3 Monitoring monitorovacích indikátorů  

Na základě realizace projektu spolupráce, jehož výstupem byl dokument „partnerstvím ke zlepšení procesů 

LEADER“, bylo dodavatelem této služby v dokumentu uvedeno, že požadavky na nastavení indikátorů ve 

strategické části SCLLD nejsou v relevantních metodikách (MPIN a Manuálu SCLLD) vymezeny jednoznačně a 

v některých ohledech si tyto metodiky i částečně protiřečí (např. problematické a nesourodé používání pojmů 

výstupový a výsledkový indikátor).  

Jednoznačný není zejména rozsah požadavků na indikátory ve vazbě na cíle SCLLD bez přímé vazby na 

dotačně podporované oblasti (viz manuál SCLLD). Naopak, MPIN zdůrazňuje vymezení indikátorů ve vazbě 

výhradně na programy ESI fondů, kterých se navržená integrovaná strategie týká. MPIN říká (kap. 10.2.3 

MPIN): „Integrované strategie musí být v souladu s cíli, zaměřením a podmínkami programů, v jejichž rámci 

budou realizovány.“  

Za problematické, lze označit nastavení požadavků na tvorbu SCLLD, resp. vymezení obsahu jednotlivých částí 

strategie, kdy je ve strategické části slučováno vymezení potřeb a nastavení strategie (vymezení potřeb 

standardně předchází nastavení strategie, která má právě sloužit/vést k naplnění těchto potřeb). Toto 

následně činí problémy v pojetí indikátorů na úrovni strategické části SCLLD, protože tyto by z jednoho 

hlediska měly „definovat hodnoty nutné pro rozvoj regionu či udržení stavu“ (tj. vymezení potřeb) a na 

druhé straně by měly sloužit pro „měření dosažení cílů“ (tj. strategie, která musí vycházet z reálných 

možností). Problém je v tom, že rozvojové potřeby a reálné možnosti naplnění těchto potřeb 

prostřednictvím strategie (dané časovým, finančním a kompetenčním rámcem strategie), není shodné.  

Uvedené pak má zásadní vliv na to, jakou „odpovědnost“ za plnění indikátorů může MAS převzít. MAS 

nemůže převzít odpovědnost za plnění cílových hodnot výsledkových indikátorů na úrovni strategické části 

SCLLD, pokud jsou strategické cíle v souladu s pojetím v manuálu SCCLD vymezeny široce jako rozvojové 

potřeby území.  

V rámci plnění SCLLD MAS Uničovsko bude podpořené projekty z výzev pravidelně monitorovat. Naplnění 

monitorovacích indikátorů bude ze strany MAS Uničovsko primárně sledováno. Vzhledem k realizaci 

Strategického plánu Leader 2007-2013 se předpokládá, že MAS Uničovsko má bohaté zkušenosti a má tedy 

vytvořeny procesy, které budou pokračovat v programovém období 2014-2020. Naplňování monitorovacích 
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indikátorů bude minimálně jednou ročně vždy s danou výzvou zpracováno kanceláří zaměstnance pro 

realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení.  

 

4.10.4 Monitoring podpořených projektů  

MAS jakožto realizátor SCLLD musí z hlediska monitorování dbát o bezproblémovou realizaci integrovaných 

projektů, a to zejména s ohledem k nezbytnosti naplnění cílů Programových rámců. Za tímto účelem je 

nezbytné poskytovat podporu místním aktérům s přípravou a realizací projektů.  

Monitoring podpořených projektů bude probíhat v souladu se smlouvou s příslušným ŘO. 

Tyto postupy budou monitorovány v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně 

jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace strategie.  

Schválení komplexní strategie SCLLD MAS Uničovsko proběhlo na platformě nejvyššího orgánu MAS VH dne 

23. 3. 2016 s tím, že je v kompetenci úřadu MAS provádět změny v dokumentu průběžně tak, aby byly vždy 

v souladu s vydanými metodikami a Pravidly operačních programů, kde je metoda komunitně vedeného 

místního rozvoje umožněna jako integrovaný nástroj. 
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5 PŘÍLOHY 

5.1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

 

5.2 Finanční plán 

 

5.2.1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech 

Tabulka 60: Finanční plán pro rok 2016 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 61: Finanční plán pro rok 2017 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 4 000,00 3 800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 500,00 168,75 56,25 0,00 275,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 1500,00 1275,00 75,00 75,00 75,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1  6000,00 2250,00 750,00 0,00 3000,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 62: Finanční plán pro rok 2018 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 4 200,00 3 990,00 0,00 210,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 500,00 168,75 56,25 0,00 275,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 1500,00 1275,00 75,00 75,00 75,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1  6000,00 2250,00 750,00 0,00 3000,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 63: Finanční plán pro rok 2019 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 4 500,00 4275,00 0,00 225,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 532,03 179,55 59,88 0,00 292,60 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 1500,00 1275,00 75,00 75,00 75,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1  6000,00 2250,00 750,00 0,00 3000,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 573,00 386,78 128,92 0,00 57,30 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 64: Finanční plán pro rok 2020 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 4500,00 4275,00 0,00 225,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 500,00 168,75 56,25 0,00 275,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 1500,00 1275,00 75,00 75,00 75,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 4000,00 1500 500,00 0,00 2000,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

238 
 

Tabulka 65: Finanční plán pro rok 2021 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 4989,00 4740,00 0,0 249,0 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 66: Finanční plán pro rok 2022 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 4 800,00 4560,00 0,00 240,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 750,00 637,50 37,50 37,50 37,50 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 67: Finanční plán pro rok 2023 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 3 000,00 2 850,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka :Souhrnná tabulka financování podle spec. cílů a opatření (podopatření) SCLLD za celé období 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Podopatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 
Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

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

Národní 
soukromé 

zdroje 

2.1 2.1.4. - IROP 4 9d 4.1 9 489,00 9015,00 0,0 474,00 0,00 0,00 

2.1 2.1.5. - IROP 4 9d 4.1 20 500,00 19475,00 0,0 1025,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 2032,03 685,80 228,63 0,00 1117,60 0,00 

3.1.4. - OPZ 2 2.3 2.3.1 6 000,00 5100,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

3.1.6. - OPZ 2 2.3 2.3.1 3 250,00 2762,50 162,50 162,50 162,50 0,00 

3.2. 3.2.1. - PRV 6 6 B 19.2.1 22 000,00 8250,00 2750,00 0,00 11000,00 0,00 

3.4. 3.4.1. - PRV 6 6 B 19.3.1 573,00 386,78 128,92 0,00 57,30 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.2 Financování SCLLD  v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření EZFRV (PRV) 

Tabulka 68: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2016 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 69: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2017 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 2000,00 1700,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 6500,00 2418,75 806,25 0,00 3275,00 0,00 
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PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 000,00 3 800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 70: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2018 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 2000,00 1700,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 6500,00 2418,75 806,25 0,00 3275,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 200,00 3 990,00 0,00 210,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 71: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2019 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
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OP Z 2 IP3 2.3.1 2000,00 1700,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 7105,00 2816,33 938,80 0,00 3349,90 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 573,00 386,78 128,92 0,00 57,30 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 500,00 4275,00 0,00 225,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 72: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2020 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 2000,00 1700,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 4500,00 1668,75 556,25 0,00 2275,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 500,00 4275,00 0,00 225,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 73: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2021 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1  500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 989,00 4739,55 0,0 249,45 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 74: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2022 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 750,00 637,50 37,50 37,50 37,50 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 4 800,00 4560,00 0,00 240,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 75: Finanční plán dle operačních programů pro rok 2023 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 3 000,00 2 850,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkem : Finanční plán dle operačních programů 2016-2023 

Programový rámec 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)          

(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

OP Z 2 IP3 2.3.1 9 250,00 7 862,50 462,50 462,50 462,50 0,00 

PRV 6 6 B 19.2.1 24 032,03 8 935,80 2 978,63 0,00 12 117,60 0,00 

PRV 6 6 B 19.3.1 573,00 386,78 128,92 0,00 57,30 0,00 

IROP 4 9d 4.1 29 989,00 28 490,00 0,00 1 499,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.3 Financování podle programů a ESI fondů (podpora v tisících Kč) 

Tabulka 76: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2016 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 0,00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 

EZFRV 

PRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0.00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 77: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2017 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 3 800,00 00,00 3 800,00 

Celkem EFRR 3 800,00 00,00 3 800,00 

ESF 

OP Z 1700,00 100,00 1800,00 

Celkem ESF 1700,00 100,00 1800,00 

EZFRV 

PRV 2418,75 806,25 3225,00 

Celkem EZFRV 2418,75 806,25 3225,00 

Celkem 7918,75 906,25 8825,00 

 

Tabulka 78: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2018 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 3990,00 0,0 3990,00 

Celkem EFRR 3990,00 0,0 3990,00 

ESF 

OP Z 1700,00 100,00 1800,00 

Celkem ESF 1700,00 100,00 1800,00 

EZFRV 

PRV 2418,75 806,25 3225,00 

Celkem EZFRV 2418,75 806,25 3225,00 

Celkem 8108,75 906,25 8415,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 79: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2019 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 4275,00 0,00 4275,00 

Celkem EFRR 4275.00 0,00 4275,00 

ESF 

OP Z 1700,00 100,00 1800,00 

Celkem ESF 1700,00 100,00 1800,00 

EZFRV 

PRV 2816,33 938,80 3349,90 

Celkem EZFRV 2816,33 938,80 3349,90 

Celkem 8791,33 1038,80 9429,90 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 80: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2020 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 4275,00 0,00 4275,00 

Celkem EFRR 4275.00 0,00 4275,00 

ESF 

OP Z 1700,00 100,00 1800,00 

Celkem ESF 1700,00 100,00 1800,00 

EZFRV 

PRV 1668,75 556,25 2225,00 

Celkem EZFRV 1668,75 556,25 2225,00 

Celkem 7643,75 656,25 8300,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 81: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2021 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 4740,00 0,00 4740,00 

Celkem EFRR 4740,00 0,00 4740,00 

ESF 

OP Z 425,00 25,00 450,00 

Celkem ESF 425,00 25,00 450,00 

EZFRV 

PRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem 5165,00 25,00 5190,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 82: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2022 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 4560.00 0,00 4560.00 

Celkem EFRR 4560.00 0,00 4560.00 

ESF 

OP Z 637,50 37,50 675,00 

Celkem ESF 637,50 37,50 675,00 

EZFRV 

PRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem 5197,50 37,50 5235,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 83: Financování podle programů a ESI fondů za rok 2023 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 2850.00 0,00 2850,00 

Celkem EFRR 2850.00 0,00 2 850,00 

ESF 

OP Z 0.00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0.00 0,00 0,00 

EZFRV 

PRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0.00 0,00 0,00 

Celkem 2850,00 0,00 2850,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 84: Financování podle programů a ESI fondů celkem 

Fond Program 

Příspěvek 
Unie                  

(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 

IROP 28 490,00 0,00 28 490,00 

Celkem EFRR 28 490.00 0,00 28 490.00 

ESF 

OP Z 7862,50 462,50 8325,00 

Celkem ESF 7862,50 462,50 8325,00 

EZFRV 

PRV 9322,58 3107,55 12430,13 

Celkem EZFRV 9322,58 3107,55 12430,13 

Celkem 45675,08 3570,05 49245,13 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3 Indikátory 

 

Tabulka 85: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění 
jakým 

způsobem 
byly hodnoty 

stanoveny 

Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
Indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výcho
zí 

hodno
ta 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

2.1 
Dobudování a 

zkvalitnění 
technické a 

dopravní 
infrastruktury 

2.1.4 Výstavba 
cyklostezek a 

cyklotras, včetně 
doprovodné 

infrastruktury 

IROP 

4
 K

o
m

u
n
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n

ě 
ve

d
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ý 

m
ís

tn
í r

o
zv

o
j 

9
d
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ro

vá
d

ěn
í i

n
ve

st
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o
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4
.1
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o

sí
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n
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o
m

u
n
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n

ě 
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d
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o

 m
ís
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íh

o
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o
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va
lit

y 
ži
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ve
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b

la
st
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h

 a
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kt
iv
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e 
m

ís
tn

íh
o

 

p
o

te
n

ci
ál

u
 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 
přepravních 
výkonech 

% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 ne 
Dané hodnoty 
MAS přebírá 
od ŘO. 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

km výstup 0 10.12.2015 2 31.12.2023 ne 

Průměrnou 
cenu MAS 
stanovila na 
základě 
porovnání cen 
v realizovanýc
h a tematicky 
rozsahem 
totožných 
projektů. 
Zjištěná 
průměrná 
cena činí cca 
4,75 
mil/Kč/km u 
nově 
vystavěné 
cyklostezky. 
V návaznosti 
na zjištěnou 
průměrnou 
cenu a 
absorpční 
kapacitu byla 
cílová hodnota 
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Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění 
jakým 

způsobem 
byly hodnoty 

stanoveny 

Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
Indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výcho
zí 

hodno
ta 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

stanovena na 
2 km nových 
cyklostezek. 
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2.1.5 
Bezpečnost 
obyvatel v 
dopravě 

IROP 

4
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7 51 20 

Podíl veřejné 
osobní dopravy 
na celkových 
výkonech v osobní 
dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 ne 
Dané hodnoty 
MAS přebírá 
od ŘO. 

7 50 01 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení 
bezpečnosti v 
dopravě 

realizace výstup 0 10.12.2015 5 31.12.2023 ne 

Syntéza 
potřeb území 
a 
disponibilních 
zdrojů z EU 
administrovan
ých přes MAS  
 
 
Stanoveno  
dle  
předpokládan
ého  počtu  
realizovaných  
projektů (sběr 
projektových 
záměrů), 
potřeb v 
území 
(analýza, 
řízené 
rozhovory) a 
objemu 
alokace. 
Cílová 
hodnota 
indikátoru 
byla 
stanovena na 
základě 
průzkumu 
území s 
ohledem na 
absorpční 
kapacitu, 
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alokovanou 
částku a 
průměrné 
ceny. 
Průměrné 
ceny byly 
stanoveny na 
základě 
srovnání cen 
obdobných 
projektů,  cca 
4 mil. Kč/ks v 
podobě -  
realizace ( 
přizpůsobení 
komunikací 
pro 
nemotorovou 
dopravu 
osobám s 
omezenou 
pohyblivostí 
nebo orientací 
cca 4 mil. 
Kč/realizaci) 
Alokovaná 
částka umožní 
5 realizací akcí 
investičního 
charakteru. 
 

3.1 Podpora 
podnikání a 
trhu práce 3.1.1 Zajištění 

vhodné 
infrastruktury 
pro podnikání 

nezemědělských 
podniků 

PRV 

6
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(č
lá

n
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3
5

 n
ař
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í (
EU

) 
č.

 

1
3

0
3

/2
0

1
3

) 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 
podniků a 
ostatních 
příjemců 

podniky výstup 0 10.12.2015 5 31.12.2023 2 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
V území je 
potenciál pro 
rozvoj služeb 
související s 
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agroturistikou 
i venkovskou 
turistikou. 
Rozvoj a 
podpora 
nezemědělské
ho podnikání 
je žádoucí z 
hlediska 
zvýšení 
zaměstnanosti
. Podle zjištění 
pravděpodobn
ě bude zájem 
o projekty 
živnostníků, 
nebo 
zemědělců, 
kteří mají 
uvedenou 
činnost jako 
doplňkovou 
tzn., že se 
nepředpoklád
á výrazný 
nárůst 
pracovních 
míst. 
Vzhledem k 
alokaci na tuto 
fichi byl 
stanoven 
počet 
podpořených 
podniků na 5. 
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9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 1 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
V území je 
potenciál pro 
rozvoj služeb 
související s 
agroturistikou 
i venkovskou 
turistikou. 
Rozvoj a 
podpora 
nezemědělské
ho podnikání 
je žádoucí z 
hlediska 
zvýšení 
zaměstnanosti
. Podle zjištění 
pravděpodobn
ě bude zájem 
o projekty 
živnostníků, 
nebo 
zemědělců, 
kteří mají 
uvedenou 
činnost jako 
doplňkovou 
tzn., že se 
nepředpoklád
á výrazný 
nárůst 
pracovních 
míst. 
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3.1.4 Podpora 
služeb 

přispívajících 
začleňování na 

trh práce 

OPZ 
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6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstup 0 10.12.2015 50 31.12.2023 ne 

Opatření je 
zaměřeno na 
podporu 
zaměstnanosti 
s ohledem na 
začleňování 
osob 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením. 
Vzhledem ke 
znalosti území 
a také dle 
výsledků 
analýz byly 
stanoveny 
reálné 
hodnoty u 
indikátorů 
vztahujícím se 
k počtu 
účastníků. 
Způsob 
výpočtu: 
Hodnota 
indikátoru 
vychází z 
počtu 
účastníku v 
indikátoru 
60000.Stanov
ení dle 
zásobníku 
projektů, 
doporučení 
pracovních 
skupin a 
zkušenosti z 
minulých 
projektů 
(zejména ve 
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smyslu 
poměru 
finančního 
příspěvku a 
počtu 
podpořených 
osob). 
MAS 
předpokládá  
realizaci 
projektů  
zaměřených 
spíše na  
dlouhodobější  
podporu a 
spolupráci  
s jednotlivými  
podpořenými  
osobami a 
práci v  
menších 
skupinách -
tomu 
odpovídají i  
průměrné 
náklady na  
jednoho 
účastníka  
(cca 120 000  
Kč), ze  
kterých byla  
stanovena 
hodnota  
MI 60000 (50  
účastníků) 
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6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
účasti 

osoby výsledek 0 10.12.2015 15 31.12.2023 ne 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
Opatření je 
zaměřeno na 
podporu 
zaměstnanosti 
s ohledem na 
začleňování 
osob 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením. 
Vzhledem ke 
znalosti území 
a také dle 
výsledků 
analýz byly 
stanoveny 
reálné 
hodnoty u 
indikátorů 
vztahujícím se 
k počtu 
účastníků. 
Způsob 
výpočtu:Hodn
ota indikátoru 
vychází z 
počtu 
účastníku v  
indikátoru 
60000. MI 
62600 na 15  
(předpoklade
m je  
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30% 
úspěšnost - 
30%  
z 50 = 15). 
Vstupní  
hodnota MI 
byla  
stanovena 
jako  
nulová, 
protože na  
úrovni MAS 
nebyl v  
předchozím 
období  
tento MI 
sledován a  
dosud nebyly  
realizovány 
projekty z  
OPZ  

6 27 00 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 10.12.2015 5 31.12.2023 ne 

Stanovení dle 
zásobníku 
projektů, 
doporučení 
pracovních 
skupin a 
zkušenosti z 
minulých 
projektů 
(zejména ve 
smyslu 
poměru 
finančního 
příspěvku a 
počtu 
podpořených 
osob). MI 
62700 na 5 z  
celkového 
počtu  
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účastníků s  
nebagatelní 
podporou  
(50). 
Předpokladem  
tedy je 10% 
úspěšnost  
(10% z 50 = 5) 
při  
získávání 
zaměstnání  
po ukončení 
realizace  
projektů. 
Vstupní  
hodnota MI 
byla  
stanovena 
jako  
nulová, 
protože na  
úrovni MAS 
nebyl v  
předchozím 
období  
tento MI 
sledován a  
dosud nebyly  
realizovány 
projekty z  
OPZ 
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6 28 00 

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

osoby výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 ne 

Stanovení dle 
zásobníku 
projektů, 
doporučení 
pracovních 
skupin a 
zkušenosti z 
minulých 
projektů 
(zejména ve 
smyslu 
poměru 
finančního 
příspěvku a 
počtu 
podpořených 
osob). 
Předpokládá 
se  
práce s 
osobami  
ohroženými 
sociálním 
vyloučením 
nebo  
sociálně 
vyloučenými  
a vzhledem k 
této  
skutečnosti 
byla  
nastavena i 
hodnota  
MI 62800 na 1 
z  
celkového 
počtu  
účastníků s  
nebagatelní 
podporou  
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(50). 
Předpokladem 
je  
tedy 
návaznost na  
vzdělávací 
aktivity  
projektu i po 
jeho  
ukončení u 2%  
účastníků (2% 
z 50 =  
1). Vstupní 
hodnota  
MI byla 
stanovena  
jako nulová, 
protože  
na úrovni MAS 
nebyl v  
předchozím 
období  
tento MI 
sledován a  
dosud nebyly  
realizovány 
projekty z  
OPZ 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ  

osoby výsledek 0 10.12.2015 5 31.12.2023 ne 

Stanovení dle 
zásobníku 
projektů, 
doporučení 
pracovních 
skupin a 
zkušenosti z 
minulých 
projektů 
(zejména ve 
smyslu 
poměru 
finančního 
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příspěvku a 
počtu 
podpořených 
osob). 
vzhledem k 
této  
skutečnosti 
byla  
nastavena i 
hodnota  
MI 62900 na 5  
(předpoklade
m je  
10% 
úspěšnost - 
10%  
z 50 = 5). MI 
má vazbu  
na MI 62700 -
předpokladem 
je, že  
si účastníci 
projektu  
získané 
zaměstnání  
dlouhodobě 
udrží.  
Vstupní 
hodnota MI 
byla 
stanovena 
jako  
nulová, 
protože na  
úrovni MAS 
nebyl v  
předchozím 
období  
tento MI 
sledován a  
dosud nebyly  
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realizovány 
projekty z  
OPZ a 
neexistují ani  
jejich 
účastníci. 

6 32 00 

Znevýhodnění 
účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 ne 

Stanovení dle 
zásobníku 
projektů, 
doporučení 
pracovních 
skupin a 
zkušenosti z 
minulých 
projektů 
(zejména ve 
smyslu 
poměru 
finančního 
příspěvku a 
počtu 
podpořených 
osob). 

          

3.1.6 Podpora 
prorodinných 
opatření pro 

zvýšení 
uplatnění rodičů 

na trhu práce 
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6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstup 0 10.12.2015 100 31.12.2023 ne 

Hodnota MI 
byla  
nastavena na 
základě  
konzultací s  
potencionální
mi  
žadateli a na 
základě  
zkušeností s  
poskytováním  
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obdobných 
typů  
služeb a 
odpovídá  
kvalifikované
mu  
odhadu a 
navrhované  
výši 
způsobilých  
výdajů na 
opatření.Opař
ení zahrnuje 
prorodinná 
opatření, 
která podpoří 
zázemí pro 
péči o děti 
zaměstnaných 
rodičů. 
Možnost 
zařazení 
tohoto 
opatření bylo 
diskutováno 
na pracovních 
skupinách 
(školství, 
sociální oblast, 
zemědělci, 
obce, NNO), 
kde se projevil 
značný zájem 
o podporu 
příměstských 
táborů v době 
školních 
prázdnin, 
zřízení 
dětských 
klubů, zájem o 
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alternativní 
dětské 
skupiny, 
možnost 
podpory 
individuálního 
hlídání (chův) 
apod. Zájemci 
podle našich 
zjištění budou 
z části z 
oblasti škol, 
ale také 
zejména z 
oblasti NNO. 
Vstupní 
hodnota MI  
byla 
stanovena 
jako  
nulová, 
protože na  
úrovni MAS 
nebyl v  
předchozím 
období  
tento MI 
sledován a  
dosud nebyly  
realizovány 
projekty z  
OPZ a 
neexistují ani  
jejich 
účastníci. 
Způsob 
výpočtu:Hodn
ota indikátoru 
vychází z 
počtu 
účastníku v 
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indikátoru 
60000. 

5 00 01 

Kapacita 
podpořených 
zařízení péče o 
děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup 0 10.12.2015 35 31.12.2023 ne 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
Toto opatření 
bylo podrobně 
diskutováno 
na pracovní 
skupině 
školství i v 
rámci 
veřejného 
projednávání. 
Vyjadřovali se 
také 
zřizovatelé 
škol. Skutečná 
potřeba 
odůvodněná 
efektivitou 
vyplyne až po 
zpracování 
strategického 
rámce 
projektů 
Místních 
akčních plánů 
obou ORP v 
území MAS. 
Při nastavení 
všech 
indikátorů 
jsme vycházeli 
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z místní 
znalosti území 
a z 
komunikace 
se školami. 
Průzkum 
území s 
ohledem na 
absorpční 
kapacitu, 
počet 
účastníků 
(indikátor 
60000) a 
počet 
předpokládan
ých projektů 
(2 projekty na 
zařízení péče 
o děti nebo 
vzdělávací 
zařízení) 
Způsob 
výpočtu:  Na 
opatření se 
plánuje  využít  
pro 
příměstské 
tábory, tj. 
indikátor 
50001 se týká 
cca 100 
účastníků z 
indikátoru 
60000 v rámci 
7 
samostatných 
projektů. Při 
průměrném 
počtu 1,6 
dítěte na 1 
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rodiče se 
projekt bude 
týkat cca 16 
dětí projektu. 
Výsledná 
okamžitá 
kapacita proto 
byla 
stanovena na 
cca 5 dětí na 
zařízení s tím, 
že projekty 
nebudou pro 
stále stejné 
děti, ale může 
dojít i k 
částečné 
obměně. 
Celková 
kapacita 7 
zařízení je 
tedy 35 osob. 

5 01 00 

Počet 
podpořených 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

zařízení výstup 0 10.12.2015 3 31.12.2023 ne 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
Ze znalosti 
území byla 
odvozena 
kapacita 
podpořených 
služeb i jejich 
využívání. 

5 01 10 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

osoby výsledek 0 10.12.2015 35 31.12.2023 ne 

Hodnota MI 
byla  
nastavena na 
základě  
konzultací s  
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potencionální
mi  
žadateli a na 
základě  
zkušeností s  
poskytováním  
obdobných 
typů  
služeb a 
odpovídá  
kvalifikované
mu  
odhadu a 
navrhované  
výši 
způsobilých  
výdajů na 
opatření.  
Protože se  
předpokládá 
realizace  
více projektů  
předpokládá 
se, že  
budou 
podpořena  
zařízení péče 
o děti  
předškolního 
věku,  
která po dobu  
realizace 
projektů  
bude využívat 
celkem  
35 osob.  
 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

275 
 

5 01 20 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti ve věku do 3 
let 

osoby výsledek 0 10.12.2015 2 31.12.2023 ne 

Hodnota MI 
byla  
nastavena na 
základě  
konzultací s  
potencionální
mi  
žadateli a na 
základě  
zkušeností s  
poskytováním  
obdobných 
typů  
služeb a 
odpovídá  
kvalifikované
mu  
odhadu a 
navrhované  
výši 
způsobilých  
výdajů na 
opatření.  
Protože se  
předpokládá 
realizace  
více projektů  
od subjektů 
vykonávajících  
danou 
činnost,předp
okládá se, že  
budou 
podpořena  
zařízení péče 
o děti ve  
věku do 3 let , 
která  
po dobu 
realizace  
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projektů 
budou  
využívat  
děti  
předškolního 
věku  
 

3.2 Zajištění 
rozvoje 

zemědělské 
výroby 

3.2.1 
Modernizace 

provozu a 
infrastruktury 
zemědělských 

podniků (včetně 
zemědělské 

techniky) 
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9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 
podniků a 
ostatních 
příjemců 

podniky výstup 0 10.12.2015 8 31.12.2023 4 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území, 
které byly 
zjišťovány v 
rámci jednání 
s pracovními 
skupinami. 
Indikátor 
93701 vychází 
ze znalosti 
území a 
zkušeností z 
realizace SPL 
2009-2013. 
Zájem o 
podporu v 
území je, ale 
zemědělci 
mohou mít 
problém s 
předfinancová
ním projektů. 
Současně 
budou 
preferenční 
kritéria 
nastavena na 
podporu 
projektů 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
MAS Uničovsko 2014 – 2020 
 

277 
 

zvyšující 
zaměstnanost. 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 10.12.2015 1 31.12.2023 0 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území, 
které byly 
zjišťovány v 
rámci jednání 
s pracovními 
skupinami. 
Indikátor 
93701 vychází 
ze znalosti 
území a 
zkušeností z 
realizace SPL 
2009-2013. 
Zájem o 
podporu v 
území je, ale 
zemědělci 
mohou mít 
problém s 
předfinancová
ním projektů. 
Současně 
budou 
preferenční 
kritéria 
nastavena na 
podporu 
projektů 
zvyšující 
zaměstnanost. 
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3.4 
Zefektivnění 

komunikace a 
posílení 

spolupráce s 
partnery na 
regionální, 
národní a 

mezinárodní 
úrovni 

3.4.1 Realizace 
projektů 

zaměřených na 
spolupráci 

PRV 
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9 25 01 
Celkové veřejné 
výdaje 

EUR výstup 0 10.12.2015 21 196 31.12.2023 0 

Indikátor byl 
stanoven na 
základě 
zjišťování 
absorpce a 
potřeb území. 
Tento 
indikátor byl 
stanoven s 
ohledem na 
alokaci na 
projekty 
spolupráce 
(PRV). Pokud 
by byla 
alokace 
navýšena, 
bude třeba 
indikátor 
navýšit. MAS 
rozhodně má 
zájem 
realizovat 
projekty 
spolupráce a 
to jak v oblasti 
podpory 
turistických a 
informačních 
center, tak 
projekty 
podporující 
odbyt 
místních 
výrobků, tak 
projekty k 
předávání 
zkušeností a 
dobré 
praxe.Hodnot
a byla 
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stanovena dle 
alokované 
částky pro 
19.3.1. 
(projekty 
spolupráce). 

          

Zdroj: Vlastní zpracování 



  

Dále uvádíme podrobnější odůvodnění způsobu stanovení hodnot indikátorů. 

 

Indikátory IROP 

Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky rozsahem 

totožných projektů. Cílová hodnota ve výši 2 km. Zjištěná průměrná cena činí 4,75 mil/Kč/km u nově 

vystavěné cyklostezky. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová 

hodnota stanovena na 2 km nových cyklostezek.  

Indikátory PRV 

Indikátory pro zemědělské podniky vychází ze znalosti území a zkušeností z realizace Strategického 

plánu Leader 2009 – 2013. U zemědělských podniků byl projeven zájem o aktivity. 

Indikátory pro nezemědělské podniky byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb území. V 

území je potenciál pro rozvoj služeb související s agroturistikou i venkovskou turistikou. Rozvoj a 

podpora nezemědělského podnikání je žádoucí z hlediska zvýšení zaměstnanosti. Podle zjištění se 

předpokládá zájem o projekty živnostníků nebo zemědělců, kteří mají uvedenou činnost jako 

doplňkovou, tzn., že se nepředpokládá výrazný nárůst pracovních míst. 

Indikátory týkající se spolupráce byly stanoven na základě zjišťování absorpce a potřeb území. Tyto 

indikátory byly stanoveny s ohledem na alokaci projektů spolupráce. MAS má rozhodně zájem 

realizovat projekty spolupráce, a to jak v oblasti podpory turistických a informačních center, tak 

projekty podporující odbyt místních výrobků i projekty k předávání zkušeností a dobré praxe. 

 

Indikátory OPZ 

Indikátory týkající se trhu práce byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb území. Opatření 

je zaměřeno na podporu zaměstnanosti s ohledem na začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením. Vzhledem ke znalosti území a také dle výsledků analýz byly stanoveny reálné hodnoty u 

indikátorů vztahujícím se k počtu účastníků. 

Indikátor týkající se prorodinných opatření byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb 

území. Opaření zahrnuje prorodinná opatření, která podpoří zázemí pro péči o děti zaměstnaných 

rodičů. Možnost zařazení tohoto opatření byla diskutována na pracovních skupinách, kde se projevil 

značný zájem o podporu příměstských táborů v době školních prázdnin, zřízení dětských klubů, zájem 

o alternativní dětské skupiny, možnost podpory individuálního hlídání (chův) apod. Zájemci podle 

našich zjištění budou z části z oblasti škol, ale také zejména z oblasti neziskových organizací. 
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5.4 Mapa území a seznam obcí 

 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014 – 2020 může být 

realizována v těchto obcích dle seznamu níže. 

Tabulka 86: Seznam obcí MAS Uničovsko pro realizaci SCLLD 

Název obce ZUJ ID obce 

Dlouhá Loučka 501476 2644 

Paseka 504785 11816 

Šumvald 505218 16451 

Troubelice 505293 16866 

Újezd 505501 17375 

Uničov 505587 17450 

Lipinka 540005 8410 

Medlov 552372 9261 

Nová Hradečná 552381 10506 

Zdroj: Standardizace MAS 
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Mapa níže představuje územní umístění obcí MAS Uničovsko ve vazbě mezi sebou a s okolím. 

Obrázek 35: Obce MAS Uničovsko pro realizaci SCLLD 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Legenda: Území MAS Uničovsko je zvýrazněno žlutou hranicí, území ORP pak tučnou černou  

 

Vazbu obcí MAS Uničovsko na NUTS 2 (regiony) a NUTS 3 (kraje) představuje následující mapa. 

V případě NUTS 2 se jedná o území regionu Střední Morava, které je tvořeno Olomouckým a Zlínským 

krajem. Území NUTS 3, ve kterém se MAS Uničovsko nachází, je právě Olomoucký kraj. 
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Obrázek 36: Mapové zobrazení strategií vymezeného území ve vazbě na NUTS 2 a NUTS 3 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Legenda: 

 
Území NUTS 2 – region 
Střední Morava 

 
Území MAS Uničovsko 

 
Hranice obcí (modrá) 

 

Hranice NUTS 2 – krajů 
(růžová) 
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5.5 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

 

5.5.1 Popis zpracovávání strategie 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Uničovsko byla zpracována v letech 2012 – 2015 

metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Klíčovým aspektem bylo zapojení co nejširšího 

spektra místních aktérů na všech úrovních zpracování strategie. Díky tomu byla vytvořena strategie, 

která odráží všechny relevantní zájmy a názory. Příprava kombinovala dva přístupy, participativní 

komunitní přístup se zapojením veřejnosti a expertní přístup při zpracování analytických podkladů, 

facilitaci a finální kompletaci dokumentu. Odkaz na web: http://unicovsko.cz/ops/cz/isru-2014/. 

 

Zapojení veřejnosti  

Zapojení veřejnosti bylo provedeno na různých úrovních intenzity zapojení – základními prostředky 

bylo dotazníkové šetření, veřejná projednávání a kulaté stoly, setkávání s místními leadery, šetření 

potřeb a připomínkování průběžných výstupů. Jednotliví partneři se účastnili tvorby SCLLD ve všech 

jeho fázích prostřednictvím zapojení do orgánů MAS, vytvořených pracovních skupin a veřejných 

projednávání. Součástí práce na Strategii byla účast na valných hromadách, které provázely tvorbu 

strategie až po její schválení. Jakmile jednotliví partneři pochopili, že mohou ovlivnit rozvoj regionu a 

že jejich účast není formální, aktivně se do přípravy strategie zapojili, což se týká také široké veřejnosti. 

Výrazným katalyzátorem byla podpora v Programu LEADER 2007-2013, kdy viděli již i praktické 

výsledky rozhodování a realizaci strategie v území, kterého se problematika týká. 

Klíčovými součástmi týmu byly pracovní skupiny, které tvořili zástupci obyvatel, obcí, neziskových 

organizací a podnikatelů. Pracovní skupiny byly vytvořeny ze zástupců různých sektorů napříč celého 

regionu. Rozdělení do pracovních skupin bylo realizováno na základě zájmové oblasti daných subjektů 

a na základě stanovených prioritních oblastí. Pracovní skupiny se scházely podle potřeby v průběhu 

vlastní přípravy strategie a hledaly optimální řešení problémů pro co největší okruh lidí, kterých se 

problém dotýkal. Pracovní skupiny spolupracovaly s externími odborníky a konzultanty. Výsledky 

jednotlivých setkání pracovních skupin byly předávány prostřednictvím stanovených zástupců do 

základní skupiny (rada MAS), která tyto výsledky s pomocí konzultantů sumarizovala a připravila 

celkový návrh řešení pro orgán s rozhodovací pravomocí (valná hromada). Jednotlivých pracovních 

skupin se účastnilo variabilní pole aktérů podle konkrétního řešeného tématu. 

Veřejnost byla důkladně informována o průběhu přípravy strategie a byla seznamována s dílčími 

výstupy na veřejných projednáváních, setkáních místních aktérů a tematických setkáních, 

prostřednictvím článků v místních periodicích a zpravodajích, internetových stránek emailové 

http://unicovsko.cz/ops/cz/isru-2014/
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komunikace. Dílčí výstupy byly prostřednictvím těchto kanálů předkládány veřejnosti k 

připomínkování. 

 

Harmonogram zpracování SCLLD  

Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Uničovsko pro programovací období 

2014 – 2020 bylo provedeno v několika krocích v průběhu let 2012 – 2015. Oproti původnímu 

předpokladu se příprava prodloužila o dva roky. Důvodem bylo opoždění příprav České republiky na 

programové období 2014 – 2020 a absence souvisejících dokumentů, s nimiž by připravovaná strategie 

měla být v souladu vč. závazné metodiky pro vypracování strategického dokumentu. Přestože toto 

zpoždění s sebou přináší odklad realizace řady záměrů, které není možné financovat pouze z vlastních 

zdrojů, není lokálními aktéry vnímáno negativně. Prodloužení doby přípravy umožnilo území realizaci 

dvou zcela zásadních projektů, které významně posílily soudržnost regionu a nasměrovaly budoucí 

směr k hlubší spolupráci a realizaci integrovaných projektů. Jednalo se o projety SMO ČR Podpora 

meziobecní spolupráce (spolupráce obcí, škol, poskytovatelů sociálních služeb a aktérů v oblasti 

zaměstnanosti) a SMS ČR Efektivní chod úřadů (spolupráce obcí v oblastech školství, zaměstnanost a 

protipovodňová opatření a krizové řízení). Výstupy z těchto projektů byly zapracovány do SCLLD. 

Spolupráce byla definována jako klíčový princip rozvoje území MAS. Současně byl realizován i projekt 

5 MAS Olomouckého kraje zaměřený na zpracování metodiky monitoringu, evaluace a implementace 

SCLLD, který významně přispěl ke zkvalitnění výsledného dokumentu. 

 

Tabulka 87: Harmonogram zpracování SCLLD 

Aktivita při tvorbě SCLLD 2012 2013 2014 2015 2016 

Informování veřejnosti o záměru zpracování strategie, 

sestavení realizačního týmu 

     

Dotazníkové šetření č. 1      

Veřejná projednávání, definování problémů, potřeb, 

klíčových oblastí rozvoje a návrhu opatření 

     

Sběr projektových záměrů      

Analytická část      

Projednání návrhu strategie, připomínkování      

Schválení analytické a návrhové části VH MAS      

Realizace projektů PMOS,  ECHÚ , PRV      

Aktualizace projektových záměrů      
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Dotazníkové šetření č. 2      

Kulaté stoly      

Kontrola souladu SCLLD a Strategie meziobecní spolupráce 

(PMOS) 

     

Aktualizace dat ve strategii, zapracování výstupů z projektů 

ECHÚ a PRV 

     

Přepracování SCLLD dle nové metodiky      

Schválení dodatku ke strategii - Strategie spolupráce obcí, 

úprava SCLLD 

     

Tvorba programových rámců, rozdělení finanční alokace 

MAS 

     

Připomínkování SCLLD      

Schválení SCLLD VH MAS      

Podání SCLLD na MRR      

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příprava strategie byla zahájena v druhé polovině roku 2012. V této době byli místní aktéři a široká 

veřejnost informováni o záměru a byl sestaven realizační tým. V roce 2013 se uskutečnila první veřejná 

projednávání k přípravě SCLLD MAS Uničovsko pro období 2014-2020. Zároveň se konalo první 

dotazníkové šetření mezi obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi a první mapování absorpční 

kapacity, které „podepírá“ jednotlivé navržené priority a opatření. Každé veřejné projednávání se 

uskutečnilo ve vybrané obci každého ze tří partnerských mikroregionů. Za „vnějšího experta“ byla 

vybrána společnost GHC Regio, která prokázala nejvíce zkušeností v realizaci programu LEADER a 

důležité bylo její zaměření na metody otevřeného zapojování veřejnosti. Veřejná projednávání 

umožnily definovat problémy, potřeby a současně stanovit kýžený cílový stav, kterého by mělo být 

dosaženo na konci programovacího období, pro nějž je strategie zpracována. Účastníci definovali 

návrhy opatření, které zjištěné problémy vyřeší a přispějí k udržitelnému rozvoji území. Opatření byla 

rozdělena do klíčových oblastí. Následně došlo k pozastavení přípravy strategie z důvodu opoždění 

příprav České republiky na programové období 2014 – 2020. 

Začátkem roku 2014 byly práce na strategii obnoveny. Byla provedena aktualizace projektových 

záměrů v území a pracovníci kanceláře MAS pod supervizí Rady MAS zpracovali Analytickou část, která 

potvrdila problémy a potřeby definované v předchozím roce na veřejných projednáváních. Do 

analytické části byly zapracovány i výstupy analýzy území provedené v rámci projektu Podpora 

meziobecní spolupráce (oblast školství, odpadové hospodářství, sociální služby a zaměstnanost). 
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Následovala jednání pracovních skupin, která vyvrcholila formulováním finální podoby návrhové části. 

Průběžně byly výsledky konzultovány s místními aktéry, zveřejňovány a připomínkovány veřejností. 

Stěžejní veřejné projednání návrhu strategie se uskutečnilo 12. listopadu 2013.  

Vzhledem k absenci schválených operačních programů však nebylo možné zpracovat poslední dílek 

mozaiky, tedy samotné Programové rámce, jejich prostřednictvím MAS může vyhlašovat výzvy a 

realizaci konkrétních projektů naplňující SCLLD. Strategie v podobě Analytická a Návrhová část byla 

schválena VH MAS Uničovsko dne 12. 8. 2014. Strategie byla zveřejněna na webu MAS a bylo zahájeno 

připomínkové řízení. Byly zahájeny práce na projektech PRV a ECHÚ.  

Na začátku roku 2015 byl aktualizován zásobník projektů a manažeři MAS pracovali na realizaci 

projektů PRV (dokončení metodiky červen 2015) a ECHÚ (dokončení listopad 2015). Proběhly kulaté 

stoly k problematice spolupráce obcí, jejichž výstupy byly zapracovány do SCLLD. Byla provedena 

kontrola souladu SCLLD a dokončené Strategie spolupráce obcí (PMOS), definované cíle a opatření v 

SCLLD byly projektem potvrzeny. Strategie jsou vzájemně provázané a jsou v souladu. V létě 2015 byla 

aktualizována data v socio-ekonomické analýze na základě nových dat z ČSÚ, změn po volbách 2014 a 

dat získaných v průběhu realizace projektu ECHÚ. Po provedení aktualizace dat lze konstatovat, že 

původně vyvozené závěry z analýzy jako podklady pro návrhovou část zůstávají stejné. V území nedošlo 

k závažné a razantní změně potřeb a rozvojového potenciálu. Současně došlo ke schválení Operačních 

programů a vydání metodického pokynu ministryně MMR pro přípravu strategie a Metodický pokyn 

pro integrované nástroje, čímž bylo umožněno zahájit práce na dopracování SCLLD. Byla provedena 

kontrola souladu SCLLD se všemi Operačními programy a zejména IROP, OPZ a PRV. Bylo potvrzeno, že 

ze zdrojů EU bude možno financovat pouze některá opatření SCLLD. Ostatní budou řešeny z národních 

zdrojů, nebo přímo ze zdrojů místních aktérů. Metodický pokyn uložil změnu struktury strategie, kterou 

bylo nutno přepracovat do dnešní podoby. Na podzim byla analytická i strategická část byla doplněna 

o výstupy z projektu ECHÚ. Součástí SCLLD se stal i ucelený dodatek Strategie spolupráce obcí. Byla 

vyjasněna struktura a postup zpracování Programových rámců a stanovena definitivní alokace pro MAS 

Moravskou bránu. Byly ustanoveny PS pro programové rámce, v nichž proběhl výběr opatření, jež 

budou realizována v rámci Programových rámců, rozdělení finanční alokace MAS mezi jednotlivá, 

stanovení plánu výzev a stanovení preferenčních kritérií pro jednotlivá opatření programových rámců. 

Připomínkování návrhů strategie a Programových rámců bylo ukončeno v prosinci 2015 a konečná 

verze SCLLD MAS Uničovsko byla po nezbytných úpravách předložena ke schválení Valné hromadě MAS 

Uničovsko 14. ledna 2015. 

Odkaz na webové stránky – http://unicovsko.cz/ops/cz/isru-2014/. 

http://unicovsko.cz/ops/cz/isru-2014/
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5.5.2 Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie  

Zpracování strategického dokumentu MAS je dlouhodobým komplexním procesem, na kterém se 

podílí velká skupina aktérů. Práce na přípravě strategie se odehrávaly v několika úrovních:  

 Pracovní schůzky uvnitř MAS – manažer, předseda, místopředsedové, zaměstnanci kanceláře 

MAS. 

 Pracovní schůzky s vnějšími poradci (GHC regio s.r.o.) a sousedními a partnerskými MAS. 

 Veřejná projednávání, osobní konzultace. 

 Jednání pracovního výboru pro strategii – jádro tvoří členové Rady MAS a je doplněn o další 

důležité aktéry v území, kteří mají přehled a vliv a jsou ochotni pracovat a vnášet své podněty. 

 Pracovní skupiny, kulaté stoly. 

 

Tabulka 88: Přehled členů týmu pro přípravu strategie 

Jméno a příjmení Organizace Funkce v MAS Role při zpracování strategie 

Ing. Tomáš Müller Obec Nová Hradečná Předseda MAS Kontrola přípravy strategie. 

Ing. Aleš Calábek GHC regio s.r.o. Poradce strategie Supervize procesu přípravy 

strategie 2014. 

Ing. Klára Calábková GHC regio s.r.o. Poradce strategie Metodická činnost, facilitace 

veřejných projednávání. 

Ing. Iveta Kopcová MAS Uničovsko Manažer MAS Organizace akcí k přípravě 

strategie. 

Mgr. Ondřej Gardlo GHC regio s.r.o. Manažer  SCLLD Příprava podkladů pro 

strategii, tvorba textů, 

veřejná projednávání. 

Ing. Eva Ryšková GHC regio s.r.o. Manažerka SCLLD Příprava podkladů pro 

strategii. 

Jan Machovský  Poradce strategie Metodická činnost, 

supervize přípravy strategie. 

Ing. Renata Rusnáková MAS Uničovsko Administrativní 

pracovnice MAS, 

2013 – 2015 

Organizace akcí k přípravě 

strategie, příprava podkladů 

pro strategií. 
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Ing. Renata Mikulková 

 

MAS Uničovsko Administrativní 

pracovnice MAS, 

2013 – 2015 

Organizace akcí k přípravě 

strategie, příprava podkladů 

pro strategií. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Součástí realizačního týmu byly pracovní skupiny. Jejich jednání se vždy zúčastnil jeden pověřený 

manažer MAS, který jednání facilitoval. Pracovní skupiny provedly výběr opatření, jež budou 

realizována v rámci Programových rámců, rozdělení finanční alokace MAS mezi jednotlivá, stanovení 

plánu výzev a stanovení preferenčních kritérií pro jednotlivá opatření programových rámců.  

 

Tabulka 89: Pracovní skupiny pro přípravu strategie 

Neziskové organizace Zástupci sdružení dobrovolných hasičů, charity 

atd. 

Školství  Zástupci MŠ a ZŠ 

Odpadové hospodářství Zástupci obcí se společnosti EKOMED 

Zemědělci a podnikatelé Zástupci drobných podnikatelů a zemědělských 

podniků 

Obce a meziobecní spolupráce Zástupci jednotlivých obcí a města Uničova 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Tabulka 90: Přehledy jednání 

Název aktivity Datum 

 

Veřejné projednávání 12. 11. 2013 

Veřejné projednávání 12. 8. 2014 

Veřejné projednávání 24. 9. 2015 

Kulaté stoly – společná jednání 17. 2. 2015 

Kulaté stoly – společná jednání 24. 9. 2015 

Kulaté stoly – společná jednání 16. 6. 2014 

Kulaté stoly – společná jednání 23. 4. 2015 

Tematické jednání pracovních skupin 29. 4. 2014 

Tematické jednání pracovních skupin 19. 11. 2015 

Tematické jednání pracovních skupin 22. 4. 2015 
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Tematické jednání pracovních skupin 17. 6. 2015 

Tematické jednání pracovních skupin 25. 11. 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5.3 Fotodokumentace 

 

Veřejné projednávání ze dne 12. 11. 2013 

 

Obrázek 37: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko 
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Obrázek 38: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Veřejné projednávání ze dne 24. 9. 2015 

Obrázek 39: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko 
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Obrázek 40: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Veřejné projednávání dne 12. 8. 2014 

Obrázek 41: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko 
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Obrázek 42: Veřejné projednávání 

Zdroj: MAS Uničovsko  
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Obrázek 43: Ukázka projektové karty 

 
Zdroj: MAS Uničovsko 
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Obrázek 44: Ukázka dotazníku 

 
Zdroj: MAS Uničovsko 
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Vyhodnocení dotazníku – některé otázky a zpracované odpovědi: 

 
Graf 9: Vyhodnocení dotazníku – obec bydliště 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Graf 10: Vyhodnocení dotazníku – obec pracoviště 

  

Zdroj: MAS Uničovsko 
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Graf 11: Vyhodnocení dotazníku – dotaz „Ve kterých oblastech byste v budoucnu uvítali rozvoj ve své 
obci?“ 

 
Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Graf 12: Vyhodnocení dotazníku – dotaz „Co považujete do budoucna za největší příležitosti pro Vaši 
obec?“ 

 
Zdroj: MAS Uničovsko 
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5.6 Analýza rizik 

 

5.6.1 Všeobecná analýza rizik při realizaci SCLLD 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Tabulka 91: Všeobecná analýza rizik 

Finanční riziko 

Název rizika 

Pravdě-

podobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D 

Název opatření ke snížení 

významnosti 

rizika 

Nositel rizika 

Nedostatek 

finančních 

prostředků na 

realizaci 

strategie 

5 5 25 

Koncentrace vlastních 

zdrojů směřující 

K zajištění spolufinancování 

Realizátoři 

projektů 

naplňujících 

strategii 

Orientace MAS na 

jeden zdroj 

financování 

2 5 10 

Vícezdrojové financování, 

využívání 

příspěvků partnerů, 

podnikání MAS, 

účast v jiných dotačních 

programech 

 

Vedení o.p.s. 

 

Nedostatek 

finančních 

prostředků na režii 

MAS v 

dlouhodobém 

horizontu 

2 4 8 Finanční plánování 

Vedení 

o.p.s., 

Programový 

výbor 
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Věcné riziko 

Název rizika 

Pravdě-

podobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D 

Název opatření ke snížení 

významnosti 

rizika 

Nositel rizika 

Dodržování 

finančního plánu 
4 3 12 

Aktivní evaluace projektů 

naplňujících 

strategii 

Kancelář 

MAS 

Dodržování 

časového plánu 
4 3 12 

Pravidelné hodnocení a 

plánování realizace 

strategie 

Kancelář 

MAS 

Nedostatečná 

personální 

kapacita na 

zajištění 

realizace strategie 

3 5 15 
Personální řízení, motivace 

zaměstnanci 

Vedení o.p.s. 

 

Nízká 

informovanost 

aktérů v území o 

realizaci 

MAS 

2 3 6 

Naplňování a dodržování 

komunikační 

strategie 

Kancelář 

MAS 

      

Organizační riziko 

Název rizika 

Pravdě-

podobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D 

Název opatření ke snížení 

významnosti 

rizika 

Nositel rizika 

Nedostatečné 

řízení realizace 

strategie 

2 5 10 

Výběr kvalitního vedoucího 

zaměstnance 

pro realizaci SCLLD 

Programový 

výbor 

Nedodržování 

termínů nutných 

pro řízení a 

evaluaci strategie 

3 5 15 
Zajištění procesů řízení 

chodu organizace 

Kancelář 

MAS 
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Nedostatečná 

komunikace v 

území MAS 

3 4 12 

Pravidelné setkávání 

partnerů MAS, akce 

MAS v území 

Kancelář 

MAS 

Pasivita aktérů v 

území 
4 4 16 

Aktivizace území a jeho 

animace 

Kancelář 

MAS 

Prosazování 

osobních zájmů v 

území 

1 5 5 

Správné obsazení 

výběrových komisí, 

eliminace politických tlaků 

zapojováním 

komunity 

 

Partneři MAS 

 

Podcenění interní 

komunikace 
3 3 9 

Pravidelné porady týmu, 

udržování 

pravidelné komunikace s 

orgány MAS 

Vedení o.p.s. 

      

Právní riziko 

Název rizika 

Pravdě-

podobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D 

Název opatření ke snížení 

významnosti 

rizika 

Nositel rizika 

Korupční chování 

řídících pracovníků 

a osob 

zodpovědných za 

vedení a 

administraci 

projektů 

1 5 5 

Vícestupňová kontrola 

výběru projektů a 

obsazení výběrových komisí 

členy komunity 

Programový 

výbor 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6.2 Analýza rizik při realizaci SCLLD ve vazbě na IROP, PRV a OP Z 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Tabulka 92: Analýza rizik ve vazbě na IROP, PRV a OP Z 

Předpokládané riziko 

 

Pravdě-

podobnost 

rizika (P) 

 

Dopad 

rizika (D) 

 

Významnost 

rizika = P*D 

 

Opatření MAS 

Nezájem oprávněných 

žadatelů podávat projekty 

do výzev MAS  

2 5 10 

Aktivně prosazovat 

komunitně vedený místní 

rozvoj a znát potřeby 

regionu (zásobník projektů)  

Nedostatečná 

informovanost pracovníků 

MAS o OP 

1 5 5 
Zajistit dostatečné školení 

pro zaměstnance  

Nízké nebo žádné dotační 

prostředky na provoz 

kanceláře MAS 

3 5 15 
Zvýšení členských příspěvků, 

oslovení dalších partnerů 

Malý počet zaměstnanců 

MAS, zkracování úvazků – 

nedostatečná kapacita 

kanceláře MAS 

2 5 10 

Rozšíření týmu MAS, 

zapojení partnerů a 

dobrovolníků do činnosti 

MAS 

Nezájem obcí a veřejnosti 

o komunitně vedený 

místní rozvoj 

2 4 8 

Neustále prezentovat 

potřebu tohoto nástroje pro 

rozvoj, ukázání příkladů 

dobré praxe 

Špatně nastavené 

mechanizmy MAS na 
1 5 5 

MAS v rámci implementační 

části CLLD musí mít 
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vyhlašování výzev, výběr a 

administraci projektů  

perfektně zpracované tyto 

mechanizmy (do jisté míry je 

dáno metodikou pro 

standardizaci)  

Nedostatečné zázemí pro 

realizaci CLLD  
1 5 5 

Nutnost udržet si 

odpovídající stav 

zaměstnanců a kancelářské 

prostory pro realizaci CLLD  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.6.3 Analýza rizik při realizaci SCLLD ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

 

Specifický cíl: 2.1 Dobudování a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury 

Opatření: 2.1.4 Výstavba cyklostezek a cyklotras, včetně doprovodné infrastruktury 

Program: IROP 

 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Tabulka 93: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

 
 

Název rizika Pravděpodobnost 
(P) 

Dopad (D) V = P*D Název opatření 
ke snížení 
významnosti 
rizika 

Nositel 
rizika 

Finanční riziko 
 

     

Nenaplnění 
strategie z 
důvodu 
absence 
finančních 
prostředků  
 

2 5 10 Kvalitní 
zpracování 
programových 
rámců, aby byla 
Strategie 
úspěšná, 
využívání 

Kancelář MAS 
žadatelé 
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národních a 
krajských zdrojů, 
nadačních 
fondů, vlastních 
zdrojů  
 

Změna cen 
vstupů  
 

2 4 8 Přizpůsobivost, 
změna 
dodavatelů  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Změny velikosti 
schválené 
dotace  
 

3 3 9 Nutné brát v 
úvahu nutnou 
rezervu pro 
případné změny  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Věcné riziko 
 

     

Nesoulad priorit 
MAS s 
prioritami 
aktérů v území  
 

2 5 10 Komunitní 
tvorba strategie, 
publicita 
strategie, dobrá 
znalost území, 
spolupráce  
 

Vedení o.p.s. 

Organizační 
riziko 
 

     

Nedostatečná 
propagace  
 

1 5 5 Pravidelná 
informovanost 
na webu MAS a 
na webech 
partnerů, 
společná 
jednání, 
Zpravodaj  
 

Vedení o.p.s. 

Chyby při 
administraci 
výzev  
 

2 5 10 Kvalitní 
proškolení 
manažerů  
 

Vedení o.p.s. 
Kancelář MAS 

Nedodržení 
Monitorovacích 
indikátorů  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
MI, průběžná 
kontrola a 
aktualizace  
 

Vedení o.p.s. 
Kancelář MAS 

Nezájem o 
projekty 
podporované v 
rámci SCLLD  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
v rámci 
dotazníkových 
šetření a 
znalosti území  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Nedodržení 
Monitorovacích 
indikátorů  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
MI, průběžná 
kontrola a 
aktualizace  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Dodatečné 
změny v 
projektech  
 

3 3 9 Dobrá 
informovanost 
všech 
zúčastněných 

Kancelář MAS 
žadatelé 
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stran o 
případných 
změnách  
 

Právní riziko 
 

     

Změna pravidel 
v době realizace 
projektu  
 

3 5 15 Správné 
nastavení 
implementace, 
kvalitní 
informační 
systém  
 

Vedení o.p.s. 
 

Nedodržení 
pokynů pro 
tvorbu SCLLD  
 

1 5 5 Průběh tvorby 
SCLLD je 
průběžně 
kontrolován a 
konzultován s 
řídícími orgány  
 

Vedení o.p.s. 
 

Nedodržení 
podmínek 
dotačních titulů  
 

1 5 5 Dostupná 
metodika, 
odborné 
poradenství  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Nedodržení 
norem ČR, EU  
 

1 5 5 Dostupná 
metodika, 
odborné 
poradenství  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifický cíl: 2.1 Dobudování a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury 

Opatření: 2.1.5 Bezpečnost obyvatel v dopravě 

Program: IROP 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 
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Tabulka 94: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

Předpokládané riziko 

Pravdě-

podobnost 

rizika (P) 

Dopad 

rizika (D) 

Významnost 

rizika =P*D 
Opatření MAS 

Nezájem oprávněných 

žadatelů podávat 

projekty do výzev MAS  

2 5 10 

Aktivně prosazovat 

komunitně vedený místní 

rozvoj a znát potřeby 

regionu (zásobník 

projektů)  

Nedostatečná 

informovanost 

pracovníků MAS o OP 

1 5 5 
Zajistit dostatečné školení 

pro zaměstnance  

Nízké nebo žádné dotační 

prostředky na provoz 

kanceláře MAS 

3 5 15 

Zvýšení členských 

příspěvků, oslovení dalších 

partnerů 

Malý počet zaměstnanců 

MAS, zkracování úvazků – 

nedostatečná kapacita 

kanceláře MAS 

2 5 10 

Rozšíření týmu MAS, 

zapojení partnerů a 

dobrovolníků do činnosti 

MAS 

Nezájem obcí a veřejnosti 

o komunitně vedený 

místní rozvoj 

2 4 8 

Neustále prezentovat 

potřebu tohoto nástroje 

pro rozvoj, ukázání 

příkladů dobré praxe  

Špatně nastavené 

mechanizmy MAS na 

vyhlašování výzev, výběr 

a administraci projektů  

1 5 5 

MAS v rámci 

implementační části CLLD 

musí mít perfektně 

zpracované tyto 

mechanizmy (do jisté míry 

je dáno metodikou pro 

standardizaci)  

Nedostatečné zázemí pro 

realizaci CLLD  
1 5 5 

Nutnost udržet si 

odpovídající stav 

zaměstnanců a 
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kancelářské prostory pro 

realizaci CLLD  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifický cíl: 3.1 Podpora podnikání a trhu práce 

Opatření: 3.1.1 Zajištění vhodné infrastruktury pro podnikání nezemědělských 
podniků 

Program: PRV 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Tabulka 95: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

Předpokládané riziko 

Pravdě-

podobnost 

rizika (P) 

Dopad 

rizika (D) 

Významnost 

rizika =P*D 
Opatření MAS 

Nezájem oprávněných 

žadatelů podávat 

projekty do výzev MAS  

2 5 10 

Aktivně prosazovat 

komunitně vedený místní 

rozvoj a znát potřeby 

regionu (zásobník 

projektů)  

Nedostatečná 

informovanost 

pracovníků MAS o OP 

1 5 5 
Zajistit dostatečné školení 

pro zaměstnance  

Nízké nebo žádné dotační 

prostředky na provoz 

kanceláře MAS 

3 5 15 

Zvýšení členských 

příspěvků, oslovení dalších 

partnerů 

Malý počet zaměstnanců 

MAS, zkracování úvazků – 
2 5 10 

Rozšíření týmu MAS, 

zapojení partnerů a 
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nedostatečná kapacita 

kanceláře MAS 

dobrovolníků do činnosti 

MAS 

Nezájem obcí a veřejnosti 

o komunitně vedený 

místní rozvoj 

2 4 8 

Neustále prezentovat 

potřebu tohoto nástroje 

pro rozvoj, ukázání 

příkladů dobré praxe  

Špatně nastavené 

mechanizmy MAS na 

vyhlašování výzev, výběr 

a administraci projektů  

1 5 5 

MAS v rámci 

implementační části CLLD 

musí mít perfektně 

zpracované tyto 

mechanizmy (do jisté míry 

je dáno metodikou pro 

standardizaci)  

Nedostatečné zázemí pro 

realizaci CLLD  
1 5 5 

Nutnost udržet si 

odpovídající stav 

zaměstnanců a 

kancelářské prostory pro 

realizaci CLLD  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifický cíl: 3.1 Podpora podnikání a trhu práce 

Opatření: 3.1.6 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu 
práce 

Program: OPZ 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 
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Tabulka 96: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

Název rizika Pravděpodobnost 
(P) 

Dopad (D) V = P*D Název opatření 
ke snížení 
významnosti 
rizika 

Nositel 
rizika 

Finanční riziko 
 

     

nedočerpání 

stanovené 

alokace 

na programový 

rámec OP Z 

2 4 8 pravidelný 

monitoring, 

vyhodnocování 

výsledků z 

předkládaných 

Zpráv o 

plnění 

integrované 

strategie 

Vedení o.p.s., 
Programový 
výbor 

 

získání nižší 

alokace, než 

bylo 

předpokládáno 

2 3 6 správné 

nastavení 

finanční 

alokace dle 

aktuálních 

informací, 

správné 

nastavení 

čerpání z 

národních 

zdrojů 

Vedení o.p.s., 
Programový 
výbor 

 

Věcné riziko 
 

     

nenaplnění 

stanovených 

monitorovacích 

indikátorů 

jednotlivých 

opatření 

2 4 8 pravidelný 

monitoring, 2x 

ročně 

zhodnocení 

naplňování MI 

Kancelář MAS 

předkládání 

nekvalitně 

zpracovaných 

projektů 

2 4 8 pravidelné 

konzultace 

projektů, 

semináře pro 

žadatele 

Kancelář MAS 

nesprávně 

nastavené 

cílové 

skupiny 

1 4 14 pravidelné 

konzultace 

projektů, 

semináře pro 

žadatele 

Kancelář MAS 

Organizační 
riziko 
 

     

nejasné 

stanovená 

pravomoc 

jednotlivých 

členů 

týmu 

2 3 6 pravidelné 

porady týmu, 

kontrola 

plnění úkolů 

jednotlivých 

zaměstnanců 

Vedení o.p.s. 
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časté změny v 

personálním 

obsazení 

manažera 

programového 

rámce OP Z 

2 2 4 jasně 

stanovená 

náplň 

práce, 

supervize, 

týmová 

setkání 

Vedení o.p.s. 

Kancelář MAS 

Právní riziko 
 

     

časté změny 

legislativních 

pravidel 

3 3 9 pravidelné 

sledování 

aktualizací 

relevantních 

zákonů, 

vyhlášek, 

nařízení vlády 

a jiných 

právní norem 

Vedení o.p.s. 
 

nedodržování 

metodických 

pokynů a 

metodik k 

jednotlivým 

operačním 

programům 

1 3 3 pravidelná 

kontrola 

aktualit na 

webových 

stránkách ŘO 

OP Z, 

okamžité 

zapracování 

všech změn v 

pravidlech 

pro čerpání 

dotací 

Vedení o.p.s. 
Kancelář MAS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifický cíl: 3.2 Zajištění rozvoje zemědělské výroby 

Opatření: 3.2.1 Modernizace provozu a infrastruktury zemědělských podniků 
(včetně zemědělské techniky) 

Program: PRV 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 
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Tabulka 97: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

Předpokládané riziko 

Pravdě-

podobnost 

rizika (P) 

Dopad 

rizika (D) 

Významnost 

rizika =P*D 
Opatření MAS 

Nezájem oprávněných 

žadatelů podávat 

projekty do výzev MAS  

2 5 10 

Aktivně prosazovat 

komunitně vedený místní 

rozvoj a znát potřeby 

regionu (zásobník 

projektů)  

Nedostatečná 

informovanost 

pracovníků MAS o OP 

1 5 5 
Zajistit dostatečné školení 

pro zaměstnance  

Nízké nebo žádné dotační 

prostředky na provoz 

kanceláře MAS 

3 5 15 

Zvýšení členských 

příspěvků, oslovení dalších 

partnerů 

Malý počet zaměstnanců 

MAS, zkracování úvazků – 

nedostatečná kapacita 

kanceláře MAS 

2 5 10 

Rozšíření týmu MAS, 

zapojení partnerů a 

dobrovolníků do činnosti 

MAS 

Nezájem obcí a veřejnosti 

o komunitně vedený 

místní rozvoj 

2 4 8 

Neustále prezentovat 

potřebu tohoto nástroje 

pro rozvoj, ukázání 

příkladů dobré praxe  

Špatně nastavené 

mechanizmy MAS na 

vyhlašování výzev, výběr 

a administraci projektů  

1 5 5 

MAS v rámci 

implementační části CLLD 

musí mít perfektně 

zpracované tyto 

mechanizmy (do jisté míry 

je dáno metodikou pro 

standardizaci)  

Nedostatečné zázemí pro 

realizaci CLLD  
1 5 5 

Nutnost udržet si 

odpovídající stav 

zaměstnanců a 
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kancelářské prostory pro 

realizaci CLLD  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Specifický cíl: 3.4 Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce s partnery na 
regionální, národní a mezinárodní úrovni 

Opatření: 3.4.1 Realizace projektů zaměřených na spolupráci 

Program: PRV 

 

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5: 

 Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost). 

 Hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

 Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Tabulka 98: Analýza rizik ve vazbě na specifické cíle a opatření SCLLD 

 
 

Název rizika Pravděpodobnost 
(P) 

Dopad (D) V = P*D Název opatření 
ke snížení 
významnosti 
rizika 

Nositel 
rizika 

Finanční riziko 
 

     

Nenaplnění 
strategie z 
důvodu 
absence 
finančních 
prostředků  
 

2 5 10 Kvalitní 
zpracování 
programových 
rámců, aby byla 
Strategie 
úspěšná, 
využívání 
národních a 
krajských zdrojů, 
nadačních 
fondů, vlastních 
zdrojů  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Změna cen 
vstupů  
 

2 4 8 Přizpůsobivost, 
změna 
dodavatelů  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Změny velikosti 
schválené 
dotace  
 

3 3 9 Nutné brát v 
úvahu nutnou 
rezervu pro 
případné změny  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 
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Věcné riziko 

 

     

Nesoulad priorit 
MAS s 
prioritami 
aktérů v území  
 

2 5 10 Komunitní 
tvorba strategie, 
publicita 
strategie, dobrá 
znalost území, 
spolupráce  
 

Vedení o.p.s. 

Organizační 
riziko 
 

     

Nedostatečná 
propagace  
 

1 5 5 Pravidelná 
informovanost 
na webu MAS a 
na webech 
partnerů, 
společná 
jednání, 
Zpravodaj  
 

Vedení o.p.s. 

Chyby při 
administraci 
výzev  
 

2 5 10 Kvalitní 
proškolení 
manažerů  
 

Vedení o.p.s. 
Kancelář MAS 

Nedodržení 
Monitorovacích 
indikátorů  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
MI, průběžná 
kontrola a 
aktualizace  
 

Vedení o.p.s. 
Kancelář MAS 

Nezájem o 
projekty 
podporované v 
rámci SCLLD  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
v rámci 
dotazníkových 
šetření a 
znalosti území  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Nedodržení 
Monitorovacích 
indikátorů  
 

2 5 10 Kvalitní příprava 
MI, průběžná 
kontrola a 
aktualizace  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Dodatečné 
změny v 
projektech  
 

3 3 9 Dobrá 
informovanost 
všech 
zúčastněných 
stran o 
případných 
změnách  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Právní riziko 
 

     

Změna pravidel 
v době realizace 
projektu  
 

3 5 15 Správné 
nastavení 
implementace, 
kvalitní 
informační 
systém  
 

Vedení o.p.s. 
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Nedodržení 
pokynů pro 
tvorbu SCLLD  
 

1 5 5 Průběh tvorby 
SCLLD je 
průběžně 
kontrolován a 
konzultován s 
řídícími orgány  
 

Vedení o.p.s. 

 

Nedodržení 
podmínek 
dotačních titulů  
 

1 5 5 Dostupná 
metodika, 
odborné 
poradenství  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

Nedodržení 
norem ČR, EU  
 

1 5 5 Dostupná 
metodika, 
odborné 
poradenství  
 

Kancelář MAS 
žadatelé 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.7 Čestné prohlášení 

Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti o realizaci 

strategie Komunitně vedeného místního rozvoje a jejich shodě s údaji poskytnutými SZIF v rámci 

procesu standardizace MAS (CLLD) 

 

Tímto čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti o realizaci Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014 – 2020 jsou pravdivé a jsou ve shodě s údaji poskytnutými 

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) v rámci procesu standardizace MAS Uničovsko, 

o.p.s. 

 

 

 

V Medlově dne  

 

 

 

 

Ing. Iveta Kopcová 

ředitel 
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