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Na území MAS Uničovsko žije 22 413 obyvatel a své sídlo zde má  
celkem 2 168 subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou (stav k 31.12.2013). 
 

Celkový počet členů MAS Uničovsko je 37 subjektů s místní působností (k 
29.4.2014):  
  

Obce:  
Paseka, Medlov, Nová Hradečná, Troubelice, Šumvald, Újezd u Uničova, Dlouhá 
Loučka a Lipinka 
 

Město:  
Uničov 
 

Družstva:  
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka; Zemědělsko - obchodní družstvo vlastníků 
Újezd u Uničova 
 

Příspěvkové organizace:  
ZŠ a MŠ Medlov, ZŠ a MŠ Troubelice 
 

1. Základní informace o MAS 
 



1. Základní informace o MAS 

 Celkový počet členů MAS k 29.4.2014 je 37 subjektů s místní působnosti:  
 

Obchodní společnosti:  
TAGROS a.s.; Paseka, zemědělská a.s., MESPOL a.s.  
 

Podnikatelé:  
Martin Dušek; Milan Mazák, Jan Špička, Josef Krpec, Josef Dušek, Karla Kupková, 
Miroslav Brachtl, Bronislav Polívka, František Bačík 
 

Další členové:  
SDH Medlov, TJ Sokol Dlouhá Loučka, TJ Sokol Troubelice, SDH Dlouhá Loučka, SDH 
Troubelice, SDH Nová Hradečná, SDH Břevenec, Orel Jednota Troubelice, TJ Sokol 
Nová Hradečná, Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice, Charita Šternberk – 
středisko Uničov 
 

 
 



2. Analytická část 

 

Zdroje informací použité při tvorbě analytické části CLLD MAS Uničovsko: 
 
 Valná hromada MAS Uničovsko (2x ročně, účast členů se pohybuje okolo 85%) 
 

 Dvě místní dotazníková šetření (listopad/prosinec 2012) – pro širokou veřejnost a 
pro žadatele, otázky byly zaměřeny na oblast dopravy, životního prostředí, využití 
volného času, zájem o dotační příležitosti atd. 
 

 ČSÚ (SLDB 2011, veřejná databáze, sada dat pro MAS)  
 

 MMR, MPSV, EKOTOXA, AOPK 
 

 iRURU (Rozbor udržitelného rozvoje území) 
 

 RIS (Regionální Informační Server) 
 

 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  

 



2. Analytická část 

 Silné stránky MAS Uničovsko: 
 
 Silný vztah občanů ke své obci, k bydlišti a regionu.  

. Rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových  aktivit. 

 Pokrok v budování občanské vybavenosti. 

 Zájem členů MAS na vytváření nových pracovních míst. 

 Příznivé klimatické a půdní podmínky pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních forem                 

zemědělství na významné části území regionu. 

 Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti zemědělství i průmyslu. 

 Schválené územní plánovací dokumentace s vymezenými plochami pro podnikání. 

 Nízká cena pozemků, zájem obyvatel o stavební pozemky, vysoký podíl bydlení v    rodinných 

domech. 

 Poskytování služeb pro seniory, osoby s mentálním postižením a pro klienty bez přístřeší, zřízení 

mateřských center. 

 Přetrvávající snaha o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. 

 Dobré napojení na železniční síť, hustá silniční síť. 

 Dobře nastavené podmínky v případě komunálního i separovaného odpadu. 

 Existence sítě dobře vybavených mateřských a základních škol. 

 Kvalitní životní prostředí a vzhled obcí. 



2. Analytická část 

 Slabé stránky MAS Uničovsko: 
  

 Nedostatečná nabídka volných pracovních míst zejména pro spojená s odlivem zvláště 

mladých a kvalifikovaných obyvatel s výsledným stárnutím populace. 

 Dlouhodobě vysoká průměrná míra nezaměstnanosti. 

 Vysoká rozvodovost. 

 Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatel (dlouhodobě nezaměstnaných, 

seniorů, neúplných rodin,…). 

 Špatný technický stav místních komunikací a chybějící bezpečnostní prvky (značky, 

přechody, semafory, kruhové objezdy,…). 

 Horší dostupnost a dopravní obslužnost okrajových částí MAS, horší dostupnost hlavních 

silničních a železničních tahů 

 Nedostatečné sociální služby pro psychicky narušené, gamblery, alkoholiky, drogově 

závislé. 

 Nedostatečné propojení síti cyklostezek.  

 Chybějící infrastruktura pro zajištění likvidace odpadních voda. 

 Nízké zastoupení ekologicky pozitivních ploch (např. lesy, TTP),  

vysoký podíl zemědělsky obhospodařované půdy, vysoká fragmentace   

výsledný nízký koeficient ekologické stability. 



2. Analytická část 

 Příležitosti MAS Uničovsko: 
 
 Podpora společné přípravy při možnostech čerpání prostředků z dotačních titulů 
krajských, národních i evropských. 
. 

 Další investice do tvorby nových pracovních míst. 
. 

 Zkvalitňování bydlení a záchrana neobydlených domů. 
. 

 Využití ploch občanské vybavenosti k rozvoji soudržnosti společenství – aktivace regionu v 
rámci realizace SCLLD MAS. 
. 

 Zlepšení kvality a bezpečnosti na místních komunikacích. 
. 

 Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí MAS. 
. 

 Budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek pro rozvoj cykloturistiky v součinnosti s otevřením 
servisů a půjčoven kol, občerstvení . 
. 

 Realizace pozemkových úprav a plánů společných zařízení, které přispějí ke stabilizaci 
krajiny. 
. 

 Osvěta v oblasti nakládání s odpady. 
. 

 Motivace studentů ke studiu oborů potřebných pro rozvoj podnikání v regionu. 
. 

 Následování tradice zemědělství orientací na produkty ekozemědělství a výrobu  
místních  potravin. 
 



2. Analytická část 

 Hrozby MAS Uničovsko: 
 
  Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 
. 

  Nedostatečný potřebný vlastní kapitál na realizaci projektů  
. 

  Další zvyšování počtu nezaměstnaných. 
. 

  Nízký přirozený přírůstek obyvatel, odliv mladých a vzdělaný, stárnutí populace. 
. 

  Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 
. 

  Nezájem mladší generace o práci a život v regionu. 
. 

  Další prohlubování sociálních rozdílů. 
. 

  Demotivace zodpovědně se chovajících občanů v oblasti separace odpadů. 
. 

  Další změny legislativy a nutné kroky s potřebným finančním kapitálem k jejich naplnění. 
. 

  Destabilizace funkcí krajiny při nedostatečných změnách jejího obhospodařování. 
. 

  Nedostatečné vzdělání učitelů s ohledem na nové požadavky školství. 
. 

  Malá motivace ke změnám myšlení směrem k ekologickým a mimoprodukčním formám 
zemědělství. 
. 

  Nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství regionu. 
 
 
 



3. Strategická část 

 Úkol komunitního jednání 
 
Na podkladě stanovených hlavních cílů, které vyplývají ze souhrnné SWOT analýzy 
území je nyní důležité nastavení prioritních os a jejich opatření na základě rozdělení 
do pracovních skupin: 
 
1. Pracovní skupina:  
Podpora podnikání, zemědělství, zaměstnanosti a trhu lokálních produktů na 
území MAS Uničovsko, o.p.s. 
 
  Podpora začínajících drobných podnikatelů a zemědělců 
 
  Podpora rozšiřování a zkvalitňování stávajících podniků 
 
  Podpora trhu lokálních produktů  

 



3. Strategická část 

 

2. Pracovní skupina:  
Zvyšování vybavenosti obcí, kvalita života, péče o životní a kulturní prostředí na 
území MAS Uničovsko, o.p.s. 
 
  Kvalita života obyvatel 
 
  Kvalita a dostupnost zdravotní a sociální péče, pro-rodinná politika 
 
  Kvalita místní dopravní infrastruktury 
 
  Péče o životní a kulturní prostředí  
 
  Školní a volnočasová infrastruktura 

 



3. Strategická část 

 
Navržené prioritní osy CLLD MAS Uničovsko pro období 2014 – 2020: 
  
1. Udržení a zvýšení kvality života a sociálních služeb, podpora rodin 
 
2. Rozvoj bezmotorové dopravy, doplnění a zkvalitnění technické a dopravní 
infrastruktury 
 
3. Dořešení problematiky odpadového hospodářství, zlepšení stavu životního 
prostředí a péče o krajinu 
 
4. Kvalitní a vybavené školství, bohatá nabídka spolkových a volnočasových 
aktivit 
 
5. Podpora a oživení podnikatelských subjektů a zemědělství, uplatnitelnost 
lidských zdrojů na trhu práce 
 



4. Výstupy dnešního komunitního jednání 

 

CLLD MAS Uničovsko, o.p.s. 
 
Jasně definované priority a opatření pro rozvoj  území v následujícím 
programovém období, které umožní nastavení implementační části strategie. 
 
Další komunitní jednání 12.8.2014 v 9:00 v Medlově – konečné odsouhlasení 
analytické a strategické části s možností drobných úprav . 
 
Konečný termín pro odevzdání strategie obsahující analytickou a strategickou 
části na MMR je 31.8.2014, kdy končí projekt OPTP. 
 
 
 
 
 



5. Co bude následovat 

 

Implemetnační část strategie, přílohy - časový harmonogram a finanční plán 
(nastavení čerpání finančních prostředků) - konec roku 2014 
 
Zanesení celé strategie do systému MMR - únor 2015 
 
Splnění standardů MAS – v průběhu listopadu 2014 
 
 
! Uvedené termíny se mohou pravděpodobně ještě změnit, posunout hlouběji do 
roku 2015.! 
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