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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1.

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období
2021–2027

Identifikace MAS Jemnicko, o.p.s.
Název subjektu: Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Sídlo: Husova 103, 675 31 Jemnice (kancelář: Husova 2, 675 31)
Zapsaná: Krajský soud v Brně
Datum zápisu: 27. října 2004
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 26943573
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Jemnicko o.p.s.

Kód obce

Název obce

NUTS 4/LAU 1
(okres)

Počet obyvatel
obce

Rozloha obce (km2)

544833

Bačkovice

Třebíč

95

6,392758

562726

Báňovice

Jindřichův
Hradec

109

4,797523

593753

Bítov

Znojmo

145

6,076704

546038

Budíškovice

Jindřichův
Hradec

699

23,024455

590410

Budkov

Třebíč

361

17,288299

546143

Dešná

Jindřichův
Hradec

595

37,742449

550477

Chotěbudice

Třebíč

98

5,512083

594164

Chvalatice

Znojmo

107

11,810547

590789

Jemnice

Třebíč

3991

32,493605

550591

Jiratice

Třebíč

72

3,070805

590819

Kdousov

Třebíč

124

2,247496

594253

Korolupy

Znojmo

157

15,48274

590894

Kostníky

Třebíč

192

12,923247

594342

Lesná

Znojmo

257

3,43333

544876

Lhotice

Třebíč

147

2,799551

587605

Lomy

Třebíč

127

8,78434

544957

Lovčovice

Třebíč

61

3,903482

594385

Lubnice

Znojmo

61

7,586292

545031

Menhartice

Třebíč

130

4,737876

591165

Mladoňovice

Třebíč

406

10,009045

4

594580

Onšov

Znojmo

73

5,578786

591327

Oponešice

Třebíč

177

5,171697

594598

Oslnovice

Znojmo

79

6,097121

550469

Pálovice

Třebíč

169

5,92166

546917

Písečné

Jindřichův
Hradec

480

33,461976

594636

Podhradí nad Dyjí

Znojmo

46

6,221881

594652

Podmyče

Znojmo

110

5,656657

591394

Police

Třebíč

340

5,947633

511307

Rácovice

Třebíč

118

7,208686

545040

Radotice

Třebíč

110

4,777638

545180

Slavíkovice

Třebíč

194

5,481283

547166

Slavonice

Jindřichův
Hradec

2343

45,807211

594792

Stálky

Znojmo

115

12,082721

594806

Starý Petřín

Znojmo

224

18,556333

594865

Šafov

Znojmo

150

9,499573

591823

Štěpkov

Třebíč

113

3,926241

594890

Štítary

Znojmo

601

24,972671

594911

Šumná

Znojmo

642

11,962521

591858

Třebelovice

Třebíč

425

11,442904

562327

Třebětice

Jindřichův
Hradec

337

6,949053

595004

Uherčice

Znojmo

369

12,513293

595098

Vranov nad Dyjí

Znojmo

803

13,465538

595110

Vratěnín

Znojmo

292

14,725228

595144

Vysočany

Znojmo

98

7,256634

595152

Zálesí

Znojmo

169

7,178815

595161

Zblovice

Znojmo

42

4,490579

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Region MAS Jemnicko se nachází na jihovýchodě České republiky, na jižní straně sousedí
s Rakouskem. Na území MAS o celkové rozloze 51.646,8 ha (tj. 516,47 km2), žilo k 1. 1. 2021 celkem 16
553 obyvatel v 41 obcích, 3 městysech (Štítary, Vranov nad Dyjí, Vratěnín) a 2 městech (Jemnice,
Slavonice). Územně zasahuje do tří krajů – Kraje Vysočina (ORP Moravské Budějovice), Jihomoravského
kraje (ORP Znojmo) a Jihočeského kraje (ORP Dačice). Území MAS se nachází 2 svazky obcí – Jemnický
mikroregion a Sdružení pro rozvoj a obnovu Vranovska.
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Území MAS Jemnicko má venkovský charakter s nízkou hustotou zalidnění. Pro sídelní
strukturu je charakteristická její členitost a rozdrobenost. Počet obyvatelstva v regionu stále klesá,
zároveň dochází ke stárnutí populace. V celém území lze pozorovat úbytek obyvatelstva, a to jak
formou přirozeného úbytku obyvatelstva, tak i důsledkem stěhováním obyvatelstva za prací mimo
území MAS. Lze pozorovat trend, ve kterém se vylidňují velmi malé obce, ale i města, pouze ve
vesnicích v blízkosti měst lze zaznamenat pozitivní migrační saldo, způsobené současným trendem
stěhování lidí do malých sídel v blízkosti měst. Bydlení v těchto sídlech s sebou často nese možnost
vlastního domu, levnější stavební parcely, lepší životní prostředí a krátkou dojezdovou vzdálenost za
prací a službami.
Území MAS Jemnicko se vyznačuje výrazně nadprůměrným podílem zemědělské půdy, i ve
srovnání s populačně srovnatelnými regiony, a relativně vysokou zaměstnaností v primárním sektoru.
Zemědělství, rybářství a lesnictví zaujímají v regionu MAS Jemnicko významnou roli. Kromě produkční
funkce má však současné zemědělství i lesnictví velký význam v péči o krajinu a zachování její
ekologické stability, např. schopnosti zadržovat vodu při povodňových situacích.
Pokud porovnáme strukturu ekonomických subjektů podle typu činnosti, je zřejmé, že podíl
subjektů působících v zemědělství na území MAS několikanásobně převyšuje celorepublikový průměr.
Region má také vyšší podíl ve stavebnictví než ČR. Naopak nižší podíl ekonomických subjektů vykazuje
MAS v odvětví služeb. Výjimku tvoří rychle se rozrůstající počet ekonomických subjektů působících
v oblasti cestovního ruchu kolem Vranovské přehrady. Největší zaměstnavatelé regionu působí
v oblasti zpracovatelského průmyslu – strojírenského, elektrotechnického, a potravinářského.
Důležitou roli hrají také zaměstnavatelé v oblastech určených přírodními podmínkami regionu –
dřevozpracující podniky a zemědělská družstva. Nezanedbatelným zaměstnavatelem jsou veřejné
instituce, např. Základní škola v Jemnici, Dětský domov v Jemnici a Budkově či Městský úřad Jemnice.
Udržení těchto institucí a funkcí veřejného sektoru v regionu je tedy důležité nejen z hlediska
vybavenosti území službami, ale také z hlediska pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu.
Část obyvatelstva také pracuje v sousedním Rakousku.
V celorepublikovém kontextu leží území MAS v oblasti výrazné nezaměstnanosti ve značné
vzdálenosti od velkých měst. V území MAS je situace nejhorší v obcích Jihomoravského kraje a dále
v obcích podél státní hranice s Rakouskem. Nejnižší nezaměstnanost mají naopak obce v okolí Města
Jemnice a také Jemnice samotná. Z hlediska zaměstnanosti lze v území MAS sledovat její sezónní
kolísání. V zimních měsících se nárůst nezaměstnanosti několikanásobně zvyšuje, během letních
měsíců výrazně klesá. Tento jev je způsoben vyšší zaměstnaností v oblastech ovlivněných sezonou –
tedy především v zemědělství, stavebnictví a cestovním ruchu.
Region MAS Jemnicko disponuje mnoha unikátními památkami celorepublikového významu
(Slavonice, Jemnice, Vranov nad Dyjí, Bítov), zachovalou kulturní krajinou, a postupně zde dochází
k modernizaci zázemí pro cestovní ruch a aktivní trávení volného času. Kromě výše zmíněných měst a
obcí plných historických památek jsou významným centrem turistického ruchu regionu také přírodní
zajímavosti Vranovská přehrada a Národní park Podyjí. Národní park zřízený v roce 1991 leží v
Jihomoravském kraji, na území okresu Znojmo. Jedná se o nejmenší národní park v České republice,
celková výměra národního parku Podyjí je 6276 ha, výměra ochranného pásma je 2822 ha. Z členů MAS
Jemnicko náleží k obcím: Lesná, Onšov, Vranov nad Dyjí a Podmyče. NP Podyjí reprezentuje výjimečně
zachovalou ukázku krajiny říčního údolí v pahorkatinném stupni střední Evropy. NP Podyjí je zařazen
mezi Botanicky významná území Evropy. NP Podyjí spolu se sousedním rakouským Nationalparkem
Thayatal tvoří přeshraniční chráněné území, o které oba sousední státy pečují koordinovaně na základě
dvoustranné dohody (Zdroj: NP Podyjí). Blízkost národního parku má při respektování zásad ochrany
přírody velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v jihovýchodní části území MAS.
Národní park Podyjí a okolí Vranovské přehrady způsobují, že téměř celá jihovýchodní polovina
území MAS se nachází v zóně intenzivně využívané pro rekreační bydlení – téměř všechny obce na
jihovýchod od Jemnice mají více než 10% podíl objektů určených k rekreaci. Extrémní hodnoty dosahují
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podílů v řádu desítek procent - např. Zblovice 53,3 %, Chvaletice 46,8 % či Lubnice 30,5 %. Nabídka
ubytovacích a tomu přidružených služeb je v těchto oblastech nadprůměrná.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti MAS Jemnick, o.p.s. v rámci České republiky

Zdroj: MAS Jemnicko

Region má z hlediska České republiky periferní polohu a vykazuje téměř čtyřikrát nižší hustotu
zalidnění, než odpovídá průměru ČR. Z hlediska statutu sídel se na území nachází 41 obcí, dvě města
(Jemnice, Slavonice) a tři městyse (Štítary, Vranov nad Dyjí, Vratěnín).
Obrázek 2 Území působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. s vyznačením hranic obcí

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Obrázek 3 Území působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
Vlastní založení Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. (dále MAS) bylo iniciováno Jemnickým
mikroregionem na základě realizace projektu „Partnerství pro život v Podyjí“, jehož partnery byly 2
podnikatelské subjekty: ZD Budíškovice se sídlem v Budíškovicích a firma F+Š mark s.r.o. Projekt získal
grantovou podporu v programu Leader + v rámci MMR. Po oslovení a zapojení se subjektů regionu –
zemědělských, soukromých podnikatelů, obcí a neziskových organizací, byla sestavena a dne 18. října
2004 schválena Zakladatelská smlouva Místní akční skupiny Jemnicko. Celkem bylo 22 zakladatelů.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vznikla dne 27. října 2004 zapsáním do rejstříku obecně
prospěšných společností. Je to nezisková organizace, která má zájem na rozvoji venkova regionu MAS.
Členskými obcemi MAS v té době byli: Bačkovice, Báňovice, Budíškovice, Budkov, Dešná, Chotěbudice,
Jemnice, Jiratice, Kdousov, Korolupy, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Lubnice, Menhartice,
Mladoňovice, Oponešice, Oslnovice, Pálovice, Písečné, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice,
Slavonice, Štěpkov, Třebelovice, Třebětice, Uherčice, Vratěnín, Vysočany.
V roce 2015 vzniklo Místní partnerství MAS jako podřízená složka společnosti MAS Jemnicko,
o.p.s. Založení organizační složky bylo nutné z důvodu splnění povinné standardizace místních akčních
skupin. Povinnost splnit povinné standardy vyvolala potřeba jednotit standardy MAS ČR k tomu, aby
MAS byla schopna implementovat programy, přes které budou rozdělovány finanční prostředky z
dotačních titulů EU. Z tohoto důvodu zřídila společnost k realizaci Strategie komunitně vedeného
rozvoje (SCLLD) pro nové programové období 2014-2020 jako svou organizační složku sekci Místního
partnerství MAS. Tak jako společnost o.p.s. i Místní partnerství má své volené organy. Veškeré
pravomoci jednotlivých orgánů jsou popsány ve statutu MAS Jemnicko, o.p.s. V roce 2015 se rozšířilo
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území MAS Jemnicko z původních 32 obcí na 47 obcí (došlo k připojení obcí mikroregionu Sdružení pro
obnovu a rozvoj obcí Vranovska).
V roce 2015 získala MAS Osvědčení o standardizaci, následně podala žádost o podporu
integrované strategie zpracované na základě komunitního projednání v území (schválena v květnu
2017). Na základě schválené strategie umožnila MAS žadatelům na svém území ve stávajícím
programovém období (2014-2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního
programu (23 018 tis. Kč CZV, 21 868 tis. Kč příspěvek Unie) a z Programu rozvoje venkova (26 175 tis.
Kč)
Územní působnost MAS se v období 2021 -2027 oproti období 2014-2020 změnila. Došlo ke
snížení počtu obcí o obec Lančov. Zastupitelé obce Lančov již neměli zájem zůstávat v území, kde
působí MAS.
1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS
Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor /
jednání u kulatého stolu
Anketní šetření na webu MAS – školy,
podnikatelé, občané
Sběr podnětů v rámci konané Valné hromady

Datum (období) provedení
15. 1. – 30. 4. 2021
8. 6. 2021
15. 1. – 30. 4. 2021
29. 6. 2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2021-2027 je uložena na webových stránkách MAS
Jemnicko o.p.s. – Strategie 2021 -2027 - Oficiální stránka Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.

Veškeré podklady potřebné k zpracování a zápisy z jednání jsou uloženy na následujícím odkazu:
Komunitní projednávání - Oficiální stránka Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.
.
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2. Analytická část
2.1.

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb

Rozvojová potřeba
1.

Popis potřeby pro rozvoj území

Oblast Občanská vybavenost

A. Efektivní,
transparentní a
dostupná veřejná
správa/samosprávní
činnosti a dostupné
služby

Na území MAS je patrná snaha zachovat dostupnost úřadů a veřejných služeb
pro občany. Rušení či přesun do vzdálenějších měst způsobuje problémy
především starším lidem a lidem bez možnosti vlastní dopravy – bez
dostatečné mobility a znalosti komunikace přes internet se pro ně stávají
veřejné služby nedostupné či velmi špatně dostupné. Ve společnosti sílí tlak,
aby veřejná správa byla prováděna transparentně, aby byly dostupné všechny
důležité informace, proto je třeba podpořit zvýšení komunikace přes aplikace,
web apod. mezi občany a veřejnou zprávou (místní samosprávou). V této
oblasti je velká perspektiva pro SMART řešení. Trend rušení služeb (obchody,
pošty, školy, školky, lékaři, pobočky bank ...) a úřadů vnímají občané velmi
negativně a většina obcí se snaží o zachování stávajících služeb.
Dostupné a transparentní úřady umožní zapojení širší veřejnost do fungování
veřejné správy.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé a zaměstnanci úřadů a služeb, návštěvníci.

B. Investice do veřejných
budov a veřejných
prostranství

Opravou a využíváním budov a veřejných prostranství dojde k možnostem
rozšíření služeb v obcích, využívání budov jako školy, školky, knihovny, obecní
budovy, volnočasová centra, komunitní centra, centra volnočasových aktivit
či jako kluboven a zázemí kulturních a zájmových spolků v obci, domovů pro
seniory atd. Při investicích do budov je třeba zohlednit potřeby všech, kdo
budou budovy využívat, např. zajistit a zlepšovat jejich funkčnost i estetickou
stránku, bezpečnost, přístupnost (např. bezbariérovost), úspornost apod.
Dochází ke snaze o využívání nevyužitých nemovitostí a hledání nových
možností využití.
Oprava a údržba veřejných budov a prostranství patří mezi finančně
nejnáročnější opatření v rozpočtech obcí. Investicemi do veřejných budov a
prostranství však dojde k zhodnocení majetku, vzniknou nové možnosti
využití těchto prostor.
Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé, především děti, mládež, sociálně
znevýhodnění obyvatelé, senioři, ale i ostatní obyvatelé daného území.

C. Potřeba podpory
volnočasových aktivit,
kulturních a
sportovních akcí,
budování a opravy
zázemí pro volný čas

Možnost aktivního trávení volného času je vnímána jako jedna z velkých
výhod života v regionu a jako vysoká rozvojová priorit. Obce zpravidla
podporují (materiálně i finančně) činnosti spolku i akce pro veřejnost, samy
obce jsou mnohdy iniciátory těchto akcí. K podpoře volnočasových aktivit je
třeba budovat zázemí (kulturní domy, multifunkční, komunitní centra,
klubovny, divadla, vzdělávací centra), zajistit vybavenost spolků a organizací
zajišťující volnočasové aktivity a také zvyšovat informovanost o jejich činnosti
v obci a jejím okolí, ať už na úrovni okolních obcí či na úrovni celého regionu.
Obce potřebují investovat do vybavení dětských hřišť, sportovišť,
multifunkčních hřišť, koupališť, skateparků.
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Podporou volnočasových aktivit dojde k zatraktivnění obce/regionu, což může
pomoci udržet místní obyvatele, přilákat nové občany i jeho návštěvníky.
Aktivity také mají preventivní význam v oblasti kriminality a zneužívání drog,
především u mládeže, upevňují vztahy mezi obyvateli obce, pomáhají
začleňovat, budovat vztahy. Aktivní a atraktivní činnost spolků a zájmových
organizací je jedním z předpokladů pro udržení obyvatel ve venkovském
prostoru.
Cílovými skupinami jsou děti a mládež, obyvatelé obcí, senioři.
D. Zajištění dostatečných
kapacit pobytových
zařízení

V souvislosti se stárnutím populace v regionu a vzrůstajícímu podílu obyvatel
ve věku 65+ bude narůstat potřeba zajištění pobytových služeb pro seniory,
zdravotně znevýhodněné občany a osoby vyžadující vyšší míru podpory (zejm.
se jedná o domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro zdravotně postižené, chráněné bydlení,
hospice a paliativní péče a další). Zajištěním dostatečných kapacit s kvalitním
zázemím bude uspokojena poptávka po těchto službách, která v současnosti
převyšuje nabídku na území působnosti MAS. Nedostatečně jsou zajištěny
také služby týkající se bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (zejména
azylové domy, sociální byty, startovací byty, komunitní bydlení pro seniory,
osoby s handicapem a další ohrožené skupiny obyvatel). Ideálním řešením by
bylo funkční nastavení a zavedení modelu prostupného bydlení.
Naplnění zmíněných potřeb povede ke zlepšení dostupnosti služeb a
uspokojení potřeb většího množství klientů, ke zlepšení kvality života těchto
osob a jejich zapojení do života komunity.
Cílovými skupinami jsou senioři, osoby s postižením, sociálně slabí,
poskytovatelé sociálních služeb.

E. Dostatečné pokrytí
terénních a
ambulantních
sociálních služeb a
informovanost o nich

Nabídka terénních a ambulantních služeb je v území relativně omezená, byť
se v území nachází početná a rozmanitá škála cílových skupin (senioři, osoby
se zdravotním postižením, pečující osoby, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, chudobou, osoby se sklony k sociálně-patologickému chování).
Potřeba investic vzniká jak v oblasti infrastruktury pro poskytování sociálních
a zdravotních služeb (např. nákup automobilu pro poskytování služeb
v terénní formě, vytvoření zázemí pro terénní pracovníky), tak v oblasti
financování jejich provozu. V území je potřeba posílit pečovatelské služby,
osobní asistence, odborné poradenství, odlehčovací služby, nízkoprahová
denní centra, centra rané péče, podpory osob vracejících se z výkonu trestu,
poradenství osobám se závislostmi. Je třeba realizovat osvětové a vzdělávací
aktivity pro odbornou i laickou veřejnost (např. informační akce pro veřejnost
o možnostech pomoci v tíživé životní situaci a aktuální nabídce sociálních
služeb v regionu MAS), což povede k posílení spolupráce a informovanosti
mezi zainteresovanými subjekty, a fungující sítě poskytovaných služeb. Dále
je třeba zajistit vzdělávání a supervize odborných pracovníků organizací, které
poskytují sociální a komunitní služby/služby související.
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných služeb,
vytvoří podmínky pro snížení odchodu obyvatel z území MAS, zvýší kvalitu
života cílových skupin, napomůže k překonání jejich nepříznivé životní situace,
vymanění z pasti sociálního vyloučení a snazšímu začlenění do většinové
společnosti. Naplnění potřeb také přispěje k zamezení šíření nežádoucích
společenských (sociopatologických) jevů v regionu MAS.
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Cílová skupina: obyvatelé regionu
F. Zajištění dostatečným
pokrytím zdravotních
služeb

Nabídka zdravotních služeb v regionu MAS je velmi omezená. V současné
době je kritický nedostatek lékařů v oblasti péče o děti a mládež, lékařů
stomatologické péče a v nejbližších letech lze předpokládat i výrazný úbytek
praktických lékařů pro dospělé a specializovaných lékařů. Je třeba vytvářet
podmínky pro přilákání nových lékařů, investovat do rekonstrukcí a vybavení
zdravotnických zařízení, zejm. do menších ordinací a ambulancí praktických i
specializovaných lékařů.
Zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče pro všechny skupiny obyvatelstva
přispěje k udržení obyvatelstva regionu, větší spokojenosti obyvatel a
zdravější populaci.
Cílová skupina všichni obyvatelé regionu.

G. Rozvoj dobrovolnictví,
neformální péče a
komunitní práce

Kromě sociálních služeb je třeba uspokojovat potřeby obyvatel regionu i
dalšími souvisejícími nástroji, zejm. prostřednictvím služeb návazných na
sociální služby a neformální péčí (např. centra duševního zdraví, komunitní
centra, dobrovolnické programy, sousedské a mezigenerační výpomoci,
potravinové banky, sociální šatníky, tábory, dětské skupiny aj). V regionu je
třeba podporovat aktivity již fungujících komunitních center a vznik nových
komunitních center např. za účelem realizace vzdělávacích a kulturních
aktivit. Důležitým prvkem zkvalitnění sociálního systému se stává
dobrovolnictví. Napomáhá zajišťovat péči pro široké spektrum cílových osob,
od seniorů, osoby s handicapem či duševním onemocněním až po děti či
mladistvé.
Realizace výše uvedených aktivit taktéž přispěje k sociálnímu začleňování
ohrožených osob do společnosti a místní komunity a ke zlepšení jejich životní
situace s ohledem na specifické potřeby, jež mají. Lze předpokládat i pozitivní
vliv v prevenci sociálně patologických jevů a kriminality v území.
Cílovými skupinami pro celou oblast jsou: senioři, mladé rodiny, sociálně slabí,
handicapované osoby, osoby bez domova, osoby se závislostmi, sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, matky samoživitelky, osoby po
výkonu trestu apod.

2. Oblast Vzdělávání
A. Kvalitní a moderní
předškolní vzdělávání

Přítomnost vzdělávací instituce v místě bydliště je hodnocena jako jeden
z důležitých prvků pro život v obci. V současné době potřebuje předškolní
vzdělávání navýšit kapacity a především zvýšit kvalitu podmínek pro
poskytování vzdělávání dětí, vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školy potřebují investovat do vybavení tříd, učeben a dětských ložnic,
výstavby, rekonstrukcí a oprav budov i zázemí (sociálních zařízení, šatny,
kuchyně, jídelny), zázemí pro pedagogický i nepedagogický personál, úprav
venkovních prostranství vč. zeleně a herních prvků, tělocvičen, budování
parkovišť v blízkosti MŠ …
Zajištěním a podporou těchto opatření vznikne prostor pro kvalitní předškolní
vzdělávání i určitou ekonomickou aktivitu rodičů těchto dětí.

Cílovými skupinami jsou děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí
pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, rodiče
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B. Kvalitní a dostupná
Infrastruktura
základních škol

V regionu panuje dobrá dostupnost základního vzdělání. V současné době
potřebuje školní vzdělávání především zvýšit kvalitu podmínek pro
poskytování vzdělávání žáků, vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školy potřebují investovat do vybavení tříd, odborných učeben, dílen a
cvičných kuchyní, výstavby, rekonstrukcí a oprav budov opláštění i zázemí
školy (šatny, sociální zařízení, kuchyně, jídelny), vytvářet zázemí pro
pedagogický i nepedagogický personál, budovat vnější konektivitu
(internetového připojení) škol, zajistit bezbariérovost objektu, zabezpečení
budov, výstavby a rekonstrukce tělocvičen, pořídit kompenzační pomůcky,
vybudovat např. klidové zóny, reedukační učebny), upravit venkovní
prostranství včetně zeleně, herních prvků a relaxačních zón, zbudovat
parkoviště, přírodní učebna, atd. Je třeba také přilákat učitele. Především
v malotřídních školách vzniká problém s kvalifikovaným pedagogickým
sborem. Přínosem by bylo pořádání kurzů přímo na školách v odpoledních
hodinách, nebo online vzdělávání ve formě webinářů, jak se tomu děje
poslední dobou.
Obce se školou usilují o jejich zachování, i přesto, že bojují s úbytkem dětí a
žáků a s jejich odlivem do větších, většinou městských, škol. Dostupnost
vzdělávací instituce v obci je jedním z klíčových bodů zabraňující vylidňování
obcí.

Cílovými skupinami jsou: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí
pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, rodiče, osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami, zaměstnanci školských poradenských zařízení,
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
dětí a mládeže, národnostní menšiny.
C. Rozvoj neformálního
vzdělávání

Lidé se v regionu MAS musí stále udržovat v souladu s trendy a technickými
požadavky ve svém oboru i pro běžný život. K tomu je třeba podpory jak
zázemí (budování, rekonstrukce prostor), vybavení (k distanční a prezenční
výuce), tak také kvalitní lektoři a výběr vhodných témat. Zahrnují jakákoliv
vzdělávání podporující zvýšení pracovní kvalifikace a to jak v každodenním
životě, tak v podnicích.
Naplněním potřeby se zvýší úroveň celoživotního vzdělávání cílových skupin
v území MAS – rekonstrukce vhodných prostor, vybavení potřebné k výuce,
úroveň výuky, zázemí.
Cílovými skupinami jsou děti, dospělí, zaměstnanci, zaměstnavatelé, široká
veřejnost, NNO, společnosti, veřejná správa.

3. Oblast Zemědělství a potravinářství
A. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství

Region se vyznačuje vysokým podílem podnikatelských subjektů pracujících
v zemědělské výrobě a prvovýrobě. Je třeba zlepšit tržní orientaci a zvyšovat
konkurenceschopnost zaváděním nových technologií, digitalizací zemědělství,
investovat od vybavení podniků (nákup nových strojů a technologií), podpořit
výstavby, rekonstrukce či modernizace stájí, zemědělských staveb, garáží,
zemědělské infrastruktury atd. V neposlední řadě je třeba podpořit spolupráci
při sdílení strojů a zařízení, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
Napomáhat při rozvoji rodinných farem a malých podniků, mladým
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začínajícím zemědělcům, ekologického
agroturistiky, což bude MAS zvýhodňovat.

zemědělství,

bioproduktů,

Všechna tahle opatření povedou k zachování velkého počtu zemědělských
subjektů, jejich rozvoji, konkurenceschopnosti, zachování či dokonce
zvyšování pracovních příležitostí v regionu, zajištění péče o půdu.
Cílovými skupinami jsou absolventi škol, nezaměstnaní, zemědělci, mladí
zemědělci.
B. Zvýšení konkurenceschopnosti
potravinářství a
zmodernizování
podniků

K uplatnění potravinářských firem na trhu je třeba investovat do zpracování a
uvádění na trh zemědělské produkce, především nákupem nových strojů a
technologií, rekonstrukcemi, modernizací či výstavbou provozoven a
spoluprací při vývoji nových produktů lze zvýšit konkurenceschopnost
potravinářství v regionu. Je třeba zajistit zaváděním inovací v potravinářství
v souladu se spotřebitelskými trendy, využívat možnost spolupráce s VaV
(Věda a výzkum), podporovat marketing a propagace, podporovat produkty
s vyšší přidanou hodnotou (např. regionální potraviny, regionální značky,
KLASA atd.), vyráběním zaměřeným na kvalitu před kvantitou podporou
biokvality a bioprodukce lze zvýšit atraktivitu produktů a zájem o ně. Otevřít
možnost pro hledání nových cest ke spotřebiteli – např. venkovskými či
pojízdnými prodejnami, farmářskými trhy, prodejnami regionálních produktů,
podporou krátkých dodavatelských řetězů.
Naplněním těchto potřeb vzroste konkurenceschopnost a posílí se pozice
malých zemědělců a potravinářských firem.
Cílovými skupinami jsou prvovýrobci - potravináři, zemědělci, zákazníci.

C. Podpora zemědělské
infrastruktury

Vzhledem k charakteru území MAS je podpora zemědělské infrastruktury
významným bodem při rozvoji území. V území jsou třeba hmotné i nehmotné
investice, které souvisím s rekonstrukcí, modernizací a budováním
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
polních cest, obnově či výstavbě souvisejících objektů a technického vybavení
cest.
Naplněním této potřeby dojde ke zlepšení získání přístupu k zemědělské půdě
a zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků.
Cílovými skupinami jsou zemědělští podnikatelé, občané.

4. Oblast Lesnictví a vodní hospodářství
A. Aktivní přistup k
V současné době jsou lesy poničeny vlivem přemnožení kůrovce a
ochraně životního
dlouhodobým suchem. Je třeba zajistit celkovou revitalizaci lesních porostů a
prostředí a
navrácení původních funkcí lesa. Mezi nejdůležitější body patří zajištění
prostupnosti krajiny
biodiverzity při obnově lesních porostů a zajištění údržby nově osazených
ploch lesa.
Obnova krajiny v poškozených oblastech, podpora zpřístupnění zemědělských
a lesních pozemků, návrat remízků, protierozní a vodohospodářská opatření,
podpora segmentace a prostupnosti krajiny, podpora biodiverzity a
přirozených funkcí krajiny, ochrana biocenter a biokoridorů, podpora
melioračních a zpevňujících dřevin, preventivní opatření, atd. Tím vším se
navrátí lesům, ekosystémům, krajině, jejich resilience, přirozená
obranyschopnost proti změnám podnebí, škůdcům apod.
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Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích, podnikatelé,
obce, zemědělští podnikatelé.
B. Podpora rekreačních
funkcí lesa a podpora
fungující infrastruktury
v lesích

Podpora turistického a volnočasového využití lesů, výstavba doprovodné
infrastruktury, realizace opatření k omezení negativních dopadů návštěvnosti
lesa, naučné stezky, značení a budování různých druhů turistických tras,
investice do rekonstrukce a stavby lesních cest a související doprovodné
lesnické infrastruktury, investice do dalších objektů lesnické infrastruktury, to
povede k lepšímu hospodaření v lesích, ale i relaxaci od stresu a k trávení
volného času ve zdravém prostředí.
Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích, podnikatelé,
obce, zemědělští podnikatelé.

C. Podpora konkurenceschopnosti lesního
hospodářství a
lesnických produktů

V důsledku kalamity způsobené přemnožením kůrovce v lesích vznikla na
území potřeba investovat do pořízení a modernizace lesnických technologií
(pěstební, těžební, školkařská činnost). Podporou dřevozpracujících
technologií, podporou energetického využití dřeva a dalších druhů biomasy
v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu apod. dojde ke zvýšení
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů.
Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích, podnikatelé,
obce, zemědělští podnikatelé.

5. Oblast Podnikání a zaměstnanost
A. Rozvoj
Region se rozvíjí především v oblastech stavebnictví, strojírenství,
nezemědělského
potravinářství a také v poslední době v oblasti cestovního ruchu (ubytování,
podnikání a
pohostinství apod.).
konkurence-schopní
podnikatelé

Podnikatelé v regionu musí řešit nedostatek kvalitních zaměstnanců a
nedostatek finančních zdrojů na investice do pořízení modernějších
technologií (digitalizace), modernizace podnikatelských provozoven,
šetrnější, ekologičtější podnikání. Je třeba finanční podpora začínajícím
podnikatelům, podpora místní řemeslné výroby, diverzifikace, podpora
zřizování nových pracovních míst (spolupráce obcí s podnikateli na vytváření
pracovních míst). Přispějí k vytváření a udržení pracovních míst, především
k větší podpoře malých a středních podniků. Ke zvyšování
konkurenceschopného podnikání je třeba podporovat vzdělávání, sdílení
inovací a spolupráci mezi podnikateli.
Bude třeba podporovat diverzifikaci, specializaci činností, dle potřeb oboru.
K udržení a dalšímu rozvoji podnikání ve venkovských sídlech je třeba
podpořit větší spolupráci veřejného sektoru a podnikatelů, propagovat místní
podnikatele, ať už v rámci regionu či navenek, angažovat místní podnikatele
při řešení rozvojových potřeb a problémů obcí a udržení služeb, to sebou
může přinést udržení obyvatel na venkově. Jako nezbytná se jeví podpora
Start-upů a coworkingových center, kde vznikají podnikatelské nápady,
inovace a spolupráce napříč sektory.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí, návštěvníci regionu, zaměstnavatelé,
podnikatelé.

B. Podpora pracovních
příležitostí a
zaměstnávání osob
sociálně vyloučených/

Pracovní příležitosti jsou jedním z faktorů, který ovlivňuje stav a pohyb
obyvatelstva v regionu. Je třeba utvářet podmínky pro podporu
zaměstnanosti, růstu, sociálního začleňování a místního rozvoje na venkově,
k podpoře a udržení zaměstnanosti, k podpoře širšího využití a posílení
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ohrožených sociálním
vyloučením.

ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Potřeba zvyšování
podpory digitálního pokrytí, tak aby některé pozice ve venkovském prostředí,
dosud vyžadující dojíždění do měst, mohly pracovat z místa bydliště. Je třeba
zachovat stávající pracovní místa, podpořit vznik nových. Je třeba do území
přilákat mladé lidi a zajistit dostatek pracovních příležitostí i pro osoby
sociálně vyloučených /ohrožených sociálním vyloučením např. vytvořením
nových sociálních podniků, či podporou již existujících.
Naplněním této potřeby dojde ke stabilizaci venkovského osídlení a vytvoření
podmínek, které pozitivně ovlivní rozhodování mladých lidí, aby žili a pracovali
na území MAS.
Cílovými skupinami jsou OSVČ, mikro, malý a střední zemědělský i
nezemědělský podnikatel, veřejnost – obce, neziskové organizace, církve,
školy, obyvatelé.

6. Oblast Doprava
A. Zajištění kvalitního
pokrytí území veřejnou
dopravou

V území MAS je dostupná především veřejná autobusová doprava. Železniční
doprava je provozována na území Slavonicka, v letní sezónně i na Jemnicku.
Lepší situaci v dopravním spojení vykazují města a větší obce, naopak velmi
nízkou frekvenci spojení hromadnou dopravou vykazují malé obce mimo
hlavní dopravní směry. Obce usilují o zachování či posílení hromadné dopravy.
Vhodnými telematickými opatřeními, dostatečnou obslužností a pokrytím
regionu veřejnou dopravou, podporou ekologických forem dopravy, možností
bezbariérové dopravy, modernizací zastávek a nádraží, dostatkem
parkovacích míst poblíž zastávek a přestupních stanic zajistíme kvalitní
předpoklady pro dojížďku do zaměstnání, škol, za službami.
Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou a nemotorovou
dopravu, účastníci silničního provozu, dopravci.

B.

Vytvoření podmínek
pro
bezpečnou dopravu

V území MAS se nachází silnice II. a III. třídy, které jsou frekventované. Na
celém území dochází téměř neustále k investicím do dopravní infrastruktury
ať už na komunikacích místních či na komunikacích vyšších tříd.
V současné době je třeba investovat do výstavby, modernizace a rekonstrukce
komunikací pro automobilovou a kamionovou dopravu, pro pěší, pro cyklisty,
bezpečnostních prvků v trase nebo v křížení pozemní komunikace, zvyšování
bezpečnosti pěší, cyklo a automobilové dopravy stavebními úpravami a
instalací prvků zklidňujících dopravu (retardéry, semafory), rekonstrukcí
místních komunikací, chodníků, dostatečnou kapacitou pro parkovitě,
odstavné a manipulační plochy, budování a rekonstrukce pozemních
komunikací (silnic), kde kvalita povrchu, přehlednost úseků, křižovatek a
budování obchvatů. Všechna tato opatření budou zvyšovat bezpečnost
dopravy, zajišťovat plynulost jízdy a snižovat rizika dopravních nehod na
území MAS.
Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou a nemotorovou dopravu,
účastníci silničního provozu, dopravci.

7. Oblast Veřejná infrastruktura
A. Zajištění svodu a
čištění odpadních vod

Na území MAS se nachází minimum obcí s vlastní čistírnou odpadních vod.
Bude třeba zajistit investice u malých obcí do výstaveb čistíren odpadních vod
(ČOV) a s tím souvisejících i výstaveb kanalizací. Některé stávající čistírny
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odpadních vod (ČOV) svým technickým řešením neumožňují dosáhnout
vyčištění odpadních vod na úroveň odpovídající současným legislativním
požadavkům. Možností je i podpora domovních čistíren.
Naplnění této potřeby bude přispívat k udržitelnému rozvoji oblasti,
vyváženému a šetrnému nakládání s vodou a využití odpadů. V konečném
důsledku dojde ke zkvalitnění života na venkově, zkvalitnění služeb a zvýšení
ekonomické i energetické soběstačnosti regionu.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné, místní podniky a
organizace.
B. Zbudování a
rekonstrukce
vodovodů

Všeobecně lze konstatovat, že vodovodní síť v obcích je zastaralá a vykazuje
časté poruchy, které mají za následek velké úniky pitné vody. Jsou obce, kde
vůbec není veřejný vodovod, a jednotlivé objekty jsou napojeny na vlastní
zdroje, jako jsou studny nebo vrty. Tyto zdroje v suchých obdobích vysychají
a zásobení vodou se řeší jejím navážením. Je třeba podporovat vodovody,
přivaděče, ale také budování studní a úpravu vody. Zajištění dodávky pitné
vody patří mezi základní potřeby obyvatel. Zajištěním pitné vody dojde
k zajištění dostatku pitné vody pro všechny obyvatele regionu.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné, místní podniky a
organizace.

C. Vybudování a
modernizace
veřejného osvětlení a
rozhlasu

Ve většině obcí je stávající osvětlení instalováno na sloupech elektrického
vedení. Energetické společnosti postupně ruší vzdušné vedení po obcích, a tím
obcím nezbývá nic jiného, než zajistit investice do veřejného osvětlení.
Obdobná situace je s rozhlasem. Modernizací veřejného osvětlení dojde k
úsporám energie a zavádění tzv. chytrého osvětlení, o které je v regionu
zájem.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné.

D. Podpora optických sítí

Podmínkou bezproblémového přístupu k informacím je snadná dostupnost
vysokorychlostního internetu v regionu a podpora mobility uživatelů
internetu. Stabilní a rychlé připojení do práce (do firemní sítě, práce z domu)
nabízí potenciál rozvoje zaměstnanosti. V současné době vzrůstá nutnost
využití ICT při vzdělávání, a to již od základních škol (on-line výuka, samostatné
vzdělávání, sdílené projekty, sdílení dat,...).
Novým trendem a budoucnost internetového připojení patří optice. Optická
síť zajistí kapacitu, stabilitu a rychlost internetu. Součástí výstavby nových
komunikací nebo jejich rekonstrukcí se již řeší pokládka chrániček pro vlastní
realizaci optického vedení. Vlastní realizace optické sítě je pro obce vysoce
investičně náročná, a bez přispění dotací nejsou obce schopny optiku
realizovat, operátoři často nemají zájem o venkovské obce a vysokorychlostní
internet je nezbytností a potřebou většiny obcí v regionu. Jedinou současnou
možností zavedení optiky je připoložení v rámci jiných liniových staveb.
Naplnění této potřeby přinese možnost dostupnějšího a rychlejšího
internetového propojení, což přispěje k lepší komunikaci a rozvoji
obyvatelstva, k lepšímu uplatnění na trhu práce i rozvoji podnikatelské
činnosti.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné.

8. Oblast Energetika
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A. Energetické úspory

Z důvodu omezeného množství surovin potřebných k výrobě energií,
negativním dopadům na životní prostředí a zvyšujících se cen energií, je nutno
věnovat pozornost jak její výrobě, tak modernizaci a efektivitě přenosu a
snižování spotřeby.
Realizací energetických úspor (např. zateplováním), zavedením energeticky
méně náročných postupů a technologií při průmyslové a zemědělské výrobě,
zaváděním systému inteligentní sítě (SMART GRIDS), podporou systémů
energetických úspor, využíváním dopravy na alternativní pohon, výstavbou
nízkoenergetických či pasivních domů lze snížit energetickou náročnost a
spotřebu energie. Důležitou podpůrnou aktivitou je také osvěta a vzdělávání
v dané oblasti. Trendem se stává zavádění komunitní energetiky a konceptů
energeticky soběstačná obec. Místní energetické podniky mohou šetřit životní
prostředí a přitom být ekonomicky životaschopné a vytvářet pracovní místa.
Cílovými skupinami jsou domácnosti, podnikatelé, veřejné subjekty, výrobci a
dodavatelé energií.

B. Energetické zdroje

Je třeba se zaměřit na ekologičtější a klimaticky příznivější energetiku,
upřednostňovat energetickou účinnost, dosáhnout vyššího podílu v oblasti
energie z obnovitelných zdrojů. Využívání energie z obnovitelných a
druhotných zdrojů např. fotovoltanické, větrné a vodní elektrárny, bioplynové
stanice, biologicky rozložitelná část TKO, biomasa, geotermální energie,
solární termální kolektory, kotle a kamna na biomasu, tepelná čerpadla apod.
povede ke snižování dopadů na životní prostředí.
Realizace výše zmíněných aktivit povede k využívání a udržování již
existujících alternativních zdrojů energie, budování a využívání dalších
obnovitelných zdrojů. Tím přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím
přinese pozitivní dopad na životní prostředí nejen na území MAS.
Cílovými skupinami jsou domácnosti, podnikatelé, veřejné subjekty, výrobci a
dodavatelé energií.

9. Oblast Cestovní ruch a kulturní památky
A. Podpora zachování
hmotného
i nehmotného
kulturního dědictví
regionu a tradic

V regionu se nachází množství kulturních a historických památek.
Požadavkem z regionu je podpora revitalizace památek, památkových zón,
muzeí, expozic, depozitáře, technického zázemí, návštěvnických center,
investic do rekonstrukce a vybavení obecních knihoven.
Podporou hmotných a nehmotných památek v území dojde k zachování
historického dědictví regionu, které budou atraktivní jak pro obyvatele
regionu, tak i pro návštěvníky. Rostoucí zájem o památky povede ke stabilizaci
ekonomického prostředí a udržení/zvyšování pracovních příležitostí v území.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, návštěvníci, místní podnikatelé,
veřejná správa, místní NNO apod.

B. Zlepšování propagace
regionu
a spolupráce subjektů
v cestovním ruchu

Efektivní propagace regionu a místních veřejných akcí je podmínkou
dlouhodobého úspěchu regionu v konkurenci jiných destinací. Rozvoj
spolupráce různých aktérů v cestovním ruchu je důležitým nástrojem v této
oblasti a může se opřít o příklady dobré praxe např. z rakouských regionů. Je
třeba podporovat vznik, rozvoj či zapojení do destinační společnosti. Dále je
potřeba tvořit turistické balíčky (prezentace, virální videa, fotoprezentace,…),
průvodce, nezbytné je jejich správné nasměrování k zákazníkovi (facebook,
instagram, web, média-noviny, rádio, televize, tištěná propagace, e-mail).
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V rámci propagace hrají důležitou roli i informační centra, jako místo získání
informací, rezervace ubytování, vstupů na památky apod.
Zlepšení propagace regionu přiláká do regionu nové návštěvníky i obyvatele a
přispěje k ekonomickému rozvoji regionu.
Cílovými skupinami jsou turisté, návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé
v cestovním ruchu, státní správa a místní samosprávy, NNO organizace, MAS,
destinační společnosti apod.
C. Investice do
ubytovacích zařízení,
restaurací
a turistických atraktivit

V současné době i v budoucnosti bude potřeba více podporovat ubytovací a
restaurační zařízení. Dalším předpokladem delšího setrvání návštěvníků v
regionu jsou kvalitní ubytovací kapacity (komplexně vybavené restaurací,
wellness, konferenčním prostorem,…), související služby a turistická
infrastruktura v krajině (cyklostezky, hipostezky, značení, turistické značení
apod.). Investice do těchto oblastí považují místní podnikatelé v cestovním
ruchu za velmi důležitý faktor. Potřeba je také v oblasti investic do veřejné a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – budování a revitalizace
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení), budování a revitalizace sítě značení turistických tras,
propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů
měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických
informačních center atd.
Naplnění těchto potřeb pomůže vytvořit potřebné zázemí pro rozvoj
cestovního ruchu, tak aby se území MAS Jemnicko stalo dostatečně atraktivní
pro návštěvníky. Dojde ke zlepšení image regionu, zvýšení návštěvnosti a také
k podpoře podnikání a rozvoje území.
Cílovými skupinami jsou turisté, návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé
v cestovním ruchu a gastronomii, státní správa a místní samosprávy, NNO
organizace, MAS, destinační společnosti apod.

10. Oblast Bezpečnost v území
A. Prevence kriminality
V regionu je patrná snaha předcházet kriminální činnosti. Je proto třeba
investovat do takových aktivit, které pomohou kriminalitě předcházet, příp.
minimalizovat následky trestné činnosti. Je třeba podporovat aktivity pro
trávení volného času, především budování zázemí a prostor pro konání aktivit,
kroužků a společenského vyžití, sociální služby zaměřené na
"rizikové/problémové" jedince – např. po návratu z výkonu trestu, závislé,
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené soc. vyloučením. Zároveň je třeba
investovat do webových stránek, publikační činnosti, kontaktních míst a
podporovat činnosti jako např. tvorba /aktualizace krizových plánů pro
jednotlivé složky krizového řízení, nákup a instalace bezpečnostních prvku na
vybraných místech (kamerové a zabezpečovací systémy).
Podporou aktivit směřujícím k prevenci kriminality dojde ke zvýšení
bezpečnosti v území, ochraně zdraví a majetku obyvatel území, návštěvníků i
podnikatelů.
Cílovými skupinami jsou všichni obyvatelé, děti, dospělí, široká veřejnost,
NNO, veřejná správa
B. Podpora
akceschopnosti JPO,
SDH

Většina obcí na území MAS má vlastní SDH i JPO. Na území se nachází JPO II,
JPO III a JPO V. Tyto složky jsou v jednotlivých obcích nepostradatelné a jejich
pomoc je velmi důležitá při řešení mnoha krizových situací. Technická úroveň
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jednotek je mnohdy nedostatečná. Je třeba investovat do vybavení pro zásah
(cisterny, hasičská auta, auta pro přepravu osob, zásahové obleky, technika…)
i do zázemí pro jejich činnost (rekonstrukce/modernizace zbrojnic).
V neposlední řadě bude potřebné revitalizovat a budovat umělé vodní nádrže
v obcích, a tím zvýšit dostupnost vody pro zásah a zvýšit tak akceschopnost
jednotek.
Realizací těchto aktivit budou hasičské jednotky vybavené moderním
zázemím i vybavením a přispějí tak ke zvýšení rychlosti a kvality zásahů, větší
bezpečnosti hasičů a účastníků situací, při nichž tyto jednotky zasahují. To vše
přispěje k větší bezpečnosti v regionu a sníží riziko újmy na zdraví či majetku
obyvatel i podnikatelů v území.
Cílovými skupinami jsou obce, obyvatelé regionu, návštěvníci, podnikatelé.
11. Oblast Životní prostředí
A. Ochrana přírody
Příroda a krajina je působením lidské činnosti dlouhodobě negativně
ovlivňována, jsou narušeny její přirozené funkce. Zajištěním péče o chráněná
a cenná území (např. Národní park Podyjí), významné krajinné prvky, ochranu
vzácných druhů rostlin a živočichů včetně jejich biotopů, dojde k udržení
ekologické stability regionu. V současné době je nutné obnovit přírodní
poměry v lesích, vysazovat přirozené druhy dřevin, zajistit obnovu porostů
ničených kůrovcem, v intravilánech podpořit výsadbu zeleně a obnovu
vodních ploch (jezírka, tůně …). Podpůrnou aktivitou v oblasti péče o přírodu
a krajinu je osvěta široké veřejnosti, vedení obcí, firem, spolupráce se školami.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné, vlastníci
zemědělských a lesních pozemků, podnikatelé, spolky.
B. Kvalita ovzduší

Na znečišťování ovzduší se podílí zejména průmysl, silniční doprava, lokální
zdroje vytápění v domácnostech, nemalým zdrojem znečištění je také
zemědělství. Pro zmírnění negativních dopadů na kvalitu ovzduší je třeba
využít nové technologie omezující emise znečišťujících látek do ovzduší,
uplatňovat šetrnější způsoby výroby energie, a to jak v domácnostech, tak
v průmyslu a zemědělství. Důležitým opatřením je snižování energetické
náročnosti budov a infrastruktury ve veřejné, podnikatelské i občanské sféře,
zavádění systémů měření a regulace toků energie aj. technologií, využití
vozidel s příznivějšími vlastnostmi (např. podporovat elektromobilitu včetně
budování dobíjecích stanic), zajišťovat péči o komunikace vedoucí ke
snižování prašnosti. Důležitým předpokladem pro realizaci opatření
vedoucích ke snižování emisí je zpracování podpůrných strategických
dokumentů (akčních plánů, plánů udržitelné mobility). Jako podpůrná aktivita
je nezbytná dostatečná osvěta.
Snižování míry znečištění ovzduší bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel
a stav přírody.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé.

C. Odpadové
hospodářství

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Ke snižování množství
produkovaného odpadu přispěje samotné předcházení vzniku odpadů, dále
podpora zpětného odběru odpadů, opětovného využití a recyklace surovin,
využití bezodpadových technologií, separace a využití biologicky
rozložitelného odpadu. Nezbytným předpokladem pro efektivní nakládání
s komunálním odpadem v obcích je zajištění funkčního systému odděleného
sběru a svozu odpadů, včetně úprav a vybavení míst, kde je odpad ukládán,
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pořízení potřebné techniky apod. Je třeba podporovat budování a
modernizaci zařízení a systémů pro následné třídění a využití odpadů,
sběrných dvorů apod. Důležitou podpůrnou aktivitou v oblasti nakládání s
odpady je osvěta široké veřejnosti, vedení obcí, firem, spolupráce se školami.
Cílem je dosáhnout snižování množství vznikajících odpadů a jejich
negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí, obce, podnikatelé.
D. Udržení vody v krajině

V souvislosti se změnami klimatu, vznikají v obydlené i neobydlené krajině
značné škody. K řešení této situace přispívá obnova a budování takových
prvků v krajině, které dokážou vodu zadržet. Na zemědělské půdě je třeba
podporovat realizaci protierozních opatření (vhodné osevní postupy,
zasakovací pásy, zatravnění, meze, retenční nádrže) a vhodných pozemkových
úprav. Hydrologické podmínky výrazně ovlivňují lesy, které zadržují značné
množství srážek. Přirozenou druhovou skladbou a vhodným hospodařením lze
ovlivnit ekologickou stabilitu lesních porostů, a tím i pozitivní dopad na okolní
prostředí.
Dále je třeba realizovat vhodná vodohospodářská a
protipovodňová opatření na vodních tocích a vodních nádržích – revitalizací
vodních toků (meandry, nivy, břehové porosty), rekonstrukce a odbahnění
vodních nádrží, budování suchých nádrží, budování vhodných hrází. K zvýšení
retenční schopnosti krajiny přispívá také budování a obnova drobných
vodních ploch (tůní, jezírek, studánek), zlepšováním stavu a rozmanitosti
zeleně v intravilánech měst a obcí s důrazem na zadržování vody a úspor vody
při údržbě veřejné zeleně a zahrad atd.
Realizace výše uvedených opatření přispěje ke stabilizaci koloběhu vody
v krajině a k posílení ekologické stability území.
Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, obce, zemědělci, majitelé lesů a
vodních ploch.

21

3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
Kvalita života obyvatel území MAS Jemnicko se prokazatelně zvyšuje. Region svým obyvatelům nabízí
dostatečné ekonomické příležitosti, občanskou vybavenost, zdravé a bezpečné životní prostředí i
atraktivní možnosti trávení volného času a spolupráce místních obyvatel.

3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl
Indikátor:
Strategický cíl
Indikátor:
Indikátor:
Strategický cíl
Indikátor:
Strategický cíl
Indikátor:
Indikátor:

1. V regionu jsou dostupné kvalitní základní služby
Počet vybudovaných a rekonstruovaných infrastrukturních prvků.
2. Region má výkonnou ekonomiku s dostatkem pracovních příležitostí
Počet podpořených podniků.
Počet podpořených ekonomicky aktivních obyvatel.
3. Region investuje do rozvoje veřejné infrastruktury
Počet vybudovaných a rekonstruovaných infrastrukturních prvků.
4. Region pečuje o krajinu a mezilidské vztahy
Počet vybudovaných a rekonstruovaných objektů.
Počet podpořených organizací.
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl

1. V regionu jsou
dostupné kvalitní
základní služby

2. Region má
výkonnou
ekonomiku s
dostatkem
pracovních
příležitostí

Indikátory

Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

1.1.1. Podpora efektivity úřadů
Rozvojová potřeba: 1. A. Efektivní, transparentní a dostupná veřejná správa/samosprávní
činnosti a dostupné služby
Počet vybudovaných a
1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro občany
rekonstruovaných
Rozvojová potřeba: 1. A. Efektivní, transparentní a dostupná veřejná správa/samosprávní
infrastrukturních
činnosti a dostupné služby
1.1. Kvalitní a dostupné úřady a služby
prvků.
Rozvojová potřeba: 1.A., 1.D., 1.E., 1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb
1.F., 1.G.
Rozvojová potřeba: 1. E. Dostatečné pokrytí terénních a ambulantních sociálních služeb a
informovanost o nich a 1. D Zajištění dostatečných kapacit pobytových zařízení
1.1.4. Podpora dostupnosti a kvality zdravotních služeb
Rozvojová potřeba: 1. F. Zajištění dostatečným pokrytím zdravotních služeb
1.1.5. Podpora rozvoje dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce
Rozvojová potřeba: 1. G. Rozvoj dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce
Počáteční hodnota 0,
cílová hodnota 5.
1.2.1. Podpora kapacit a kvality předškolního vzdělávání
Rozvojová potřeba: 2. A. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání
1.2. Kvalitní a dostupné vzdělávání
1.2.2. Podpora kapacit a kvality základních škol
Rozvojová potřeba: 2.A., 2 .B., 2.C.
Rozvojová potřeba: 2. B. Kvalitní a dostupná infrastruktura základních škol
1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání
Rozvojová potřeba: 2. C. Rozvoj neformálního vzdělávání
2.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství
Rozvojová potřeba: 3. A. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství
Počet podpořených
2.1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a zpracování zemědělských produktů
podniků.
Rozvojová potřeba: 3. B. Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a zmodernizování
podniků
2.1.3. Investice do zemědělské infrastruktury
2.1. Rozvinuté zemědělství a lesnictví
Rozvojová potřeba: 3.A., 3.B., 3.C., Rozvojová potřeba: 3. C Podpora zemědělské infrastruktury
Počáteční hodnota 0,
2.1.4. Podpora kvalifikace v zemědělství a lesnictví
4.A., 4.B., 4.C.
cílová hodnota 15.
Rozvojová potřeba: 3. A. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a 4. C. Podpora
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů
2.1.5. Aktivní přistup k ochraně životního prostředí a prostupnosti krajiny
Rozvojová potřeba: 4. A. Aktivní přístup k ochraně životního prostření a prostupnosti krajiny
2.1.6. Podpora rekreačních funkcí lesa a podpora fungující infrastruktury v lesích
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Počet podpořených
ekonomicky aktivních
obyvatel.

Počáteční hodnota 0,
cílová hodnota 4.

Rozvojová potřeba: 4. B. Podpora rekreačních funkcí lesa a podpora fungující infrastruktury v
lesích
2.1.7. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů
Rozvojová potřeba: 4. C. Podpora konkurenceschopného lesního hospodářství a lesnických
produktů
2.2. Rozvinuté nezemědělské podnikání
Rozvojová potřeba: 5.A.

2.2.1. Rozvoj nezemědělského podnikání a konkurenceschopní podnikatelé
Rozvojová potřeba: 5. A. Rozvoj nezemědělského podnikání a konkurenceschopní podnikatelé

2.3.1. Rozvoj a budování sociálního podnikání
Rozvojová potřeba: 5. B. Podpora pracovních příležitostí a zaměstnávání osob sociálně
vyloučených/ohrožených sociálním vyloučením
2.3. Nové a stabilní pracovní příležitosti 2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření
Rozvojová potřeba: 5.A., 5.B., 1.G.
Rozvojová potřeba: 1. G. Rozvoj dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce
2.3.3. Podpora aktivity na zvýšení zaměstnanosti
Rozvojová potřeba: 5. A. Rozvoj nezemědělského podnikání a konkurenceschopní podnikatelé
5. B. Podpora pracovních příležitostí a zaměstnávání osob sociálně vyloučených/ohrožených
sociálním vyloučením
2.4.1. Podpora zaměstnanosti vzděláváním a praxí
2.4. Vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla
Rozvojová potřeba: 2. C Rozvoj neformálního vzdělávání
Rozvojová potřeba: 2.C., 5.A.
Rozvojová potřeba: 5. A Rozvoj nezemědělského podnikání a konkurenceschopní podnikatelé

Počet vybudovaných a
rekonstruovaných
infrastrukturních
prvků.
3. Region investuje
do rozvoje veřejné
infrastruktury

Počáteční hodnota 0,
cílová hodnota 5.

3.1. Kvalitní silnice, cesty, chodníky a
3.1.1. Vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu
cyklostezky
Rozvojová potřeba: 6. B. Vytvoření pro bezpečnou dopravu
Rozvojová potřeba: 6.B.
3.2.1. Investice do inženýrských sítí
Rozvojová potřeba: 7. A. Zajištění svodu a čištění odpadních vod
Rozvojová potřeba: 7. B. Zbudování a rekonstrukce vodovodů
3.2. Zkvalitnění veřejné infrastruktury
Rozvojová potřeba: 7.A., 7.B., 7.C., 3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu
7.D.
Rozvojová potřeba: 7. C. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu
3.2.3. Podpora optických síti
Rozvojová potřeba: 7. D. Podpora optických sítí
3.3.1. Investice do veřejných budov
3.3. Obnovení a utváření veřejného Rozvojová potřeba: 1. B. Investice do veřejných budov a veřejných prostranství
3.3.2. Investice do veřejných prostranství
prostoru
Rozvojová potřeba: 1. B. Investice do veřejných budov a veřejných prostranství
Rozvojová potřeba: 1.B., 1.C.
3.3.3. Podpora a budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce
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3.4.

Počet vybudovaných a
rekonstruovaných
4.1.
objektů.

Počáteční hodnota 0,
cílová hodnota 4.
4.4.
4. Region pečuje o
krajinu a mezilidské
vztahy

Počet podpořených
organizací.

4.3.

Počáteční hodnota 0,
cílová hodnota 7.
4.4.

Rozvojová potřeba: 1.C. Potřeba volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí, budování a
opravy zázemí pro volný čas
3.4.1. Podpora energetických úspor
Funkční a energetické úspory a zdroje Rozvojová potřeba: 8.A Energetické úspory
Rozvojová potřeba: 8.A., 8.B.
3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických zdrojů energie
Rozvojová potřeba: 8.B. Energetické zdroje
4.1.1. Podpora zachování kulturního dědictví a tradic
Rozvojová potřeba: 9.A. Podpora zachování hmotného i nehmotného kulturního dědictví regionu
a tradic
Cestovní ruch a kulturní památky
4.1.2. Destinační management
Rozvojová potřeba: 9.A., 9.B., 9.C.
Rozvojová potřeba: 9.B. Zlepšení propagace regionu a spolupráce subjektů v cestovním ruchu
4.1.3. Podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu
Rozvojová potřeba: 9.C. Investice do ubytovacích zařízení, restaurací a turistických atraktivit
4.2.1. Prevence kriminality
Rozvojová potřeba: 10.A. Prevence kriminality
Bezpečnost v území
Rozvojová potřeba: 10.A., 10.B.
4.2.2. Podpora akceschopnosti HZS, SDH
Rozvojová potřeba: 10.B. Podpora akceschopnosti JPO, SDH
4.3.1. Protierozní opatření
Rozvojová potřeba: 11 D Udržení vody v krajině
Ochrana životního prostředí
4.3.2. Odpadové hospodářství
Rozvojová potřeba: 11.C., 11.D.
Rozvojová potřeba: 11.C. Odpadové hospodářství
4.3.3. Voda v krajině
Rozvojová potřeba: 11.D. Udržení vody v krajině
4.4.1. Spolková činnost, volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce
Rozvojová potřeba: 1.C. Potřeba podpory volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí,
budování a opravy zázemí pro volný čas
Mezilidské vztahy
4.4.2. Spolupráce
Rozvojová potřeba: 1.C., 5.A., 9.B.
Rozvojová potřeba: 9. B Zlepšování propagace regionu a spolupráce subjektů v cestovních ruchu
Rozvojová potřeba: 5. A Rozvoj nezemědělského podnikání a konkurenceschopní podnikatelé
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Strategický cíl

Specifický cíl
Opatření Strategického rámce
Strategického rámce
SCLLD
SCLLD

1.1. Kvalitní a dostupné
úřady a služby

1. V regionu jsou
dostupné kvalitní
základní služby

1.2. Kvalitní a dostupné
vzdělávání

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.1.1. Podpora efektivity úřadů

5.4: Zajistit dostatečné občanské vybavenosti

1.1.2. Zajištění dostupnosti základních
služeb pro občany

5.4: Zajistit dostatečné občanské vybavenosti

1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality
sociálních služeb

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

1.1.4. Podpora dostupnosti a kvality
zdravotních služeb

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

1.1.5. Podpora rozvoje dobrovolnictví,
neformální péče a komunitní práce

5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a
podporovat komunitní život v obcích

1.2.1. Podpora kapacit a kvality
předškolního vzdělávání

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

1.2.2. Podpora kapacit a kvality základních
škol

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

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí
1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a
s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
celoživotního vzdělávání
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit.
2. Region má výkonnou
ekonomiku s dostatkem
pracovních příležitostí

2.1. Rozvinuté zemědělství a
lesnictví

2.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělství

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit
její degradaci
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2.1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti
potravinářství a zpracování zemědělských
produktů

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

2.1.3. Investice do zemědělské
infrastruktury

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR cíl

2.1.4. Podpora kvalifikace v zemědělství a
lesnictví

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

2.1.5. Aktivní přistup k ochraně životního
prostředí a prostupnosti krajiny

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit
její degradaci

2.1.6. Podpora rekreačních funkcí lesa a
podpora fungující infrastruktury v lesích

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit
její degradaci

2.1.7. Podpora konkurenceschopnosti
lesního hospodářství a lesnických
produktů

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
2.2. Rozvinuté nezemědělské 2.2.1. Rozvoj nezemědělského podnikání a
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
podnikání
konkurenceschopní podnikatelé
5.1.: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst
3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
2.3.1. Rozvoj a budování sociálního
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
podnikání
5.1.: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst
2.3. Nové a stabilní pracovní
příležitosti
5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a
2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření
podporovat komunitní život v obcích
2.3.3. Podpora aktivity veřejného sektoru
na zvýšení zaměstnanosti

5.1.: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
2.4. Vzdělaná a kvalifikovaná 2.4.1. Podpora zaměstnanosti vzděláváním
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
pracovní síla
a praxí
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
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3.1. Kvalitní silnice, cesty,
chodníky a cyklostezky

3.1.1. Vytvoření podmínek pro
bezpečnou dopravu

3.2.1. Investice do inženýrských sítí

3.2. Zkvalitnění veřejné
infrastruktury

3.2.2. Vybudování a modernizace
veřejného osvětlení a rozhlasu

3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů
5.2: Zajistit dobrou dopravní obslužnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace
a metropole
3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
5.4: Zajistit dostatečné občanské vybavenosti

3.2.3. Podpora optických sítí
3. Region investuje do
rozvoje veřejné
infrastruktury

5.4: Zajistit dostatečné občanské vybavenosti
3.3.1. Investice do veřejných budov

3.3. Obnovení a utváření
veřejného prostoru

3.4. Funkční a energetické
úspory a zdroje
4. Region pečuje o
krajinu a mezilidské
vztahy

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

4.1. Cestovní ruch a kulturní
památky

5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a
podporovat komunitní život v obcích
6.3.: Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet SMART
řešení

3.3.2. Investice do veřejných prostranství

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

3.3.3. Podpora a budování zázemí pro
volnočasové aktivity, kulturní a sportovní
akce

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

3.4.1. Podpora energetických úspor

3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center

3.4.2. Podpora využívání
obnovitelných/ekologických zdrojů
energie

3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center

4.1.1. Podpora zachování kulturního
dědictví a tradic

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí
s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika
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4.1.2. Destinační management

4.2. Bezpečnost v území

4.3. Ochrana životního
prostředí

4.4. Mezilidské vztahy

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí
6.2. Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních celků a posilovat spolupráci
aktérů v území

4.1.3. Podnikatelská infrastruktura
cestovního ruchu

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí

4.2.1. Prevence kriminality

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR cíl

4.2.2. Podpora akceschopnosti HZS, SDH

5.4: Zajistit dostatečné občanské vybavenosti

4.3.1. Protierozní opatření

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit
její degradaci

4.3.2. Odpadové hospodářství

6.3.: Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet SMART
řešení

4.3.3. Voda v krajině

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit
její degradaci

4.4.1. Spolková činnost, volnočasové
aktivity, sportovní a kulturní akce

5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a
podporovat komunitní život v obcích

4.4.2. Spolupráce

6.2.: Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spolupráci
aktérů v území

29

3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Jemnicko, o.p.s. 21+
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Komentář k provázanosti jednotlivých opatření
Opatření 1.1.1. Podpora efektivity úřadů a opatření 1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro
občany spolu souvisí především územně - podpora efektivity úřadů povede ke zlepšení dostupnosti
veřejných služeb občanům.
Realizace opatření 1.1.1. Podpora efektivity úřadů a opatření 3.2.3. Podpora optických sítí spolu souvisí
především věcně a organizačně – zajištění kvalitního internetové připojení poskytne úřadům i
občanům možnost vyřizování záležitostí online formou, čímž dojde k naplnění opatření 1.1.1.
Opatření 1.1.1. Podpora efektivity úřadů a opatření 3.3.1. Investice do veřejných budov jsou provázány
především místně a finančně, úřady sídlí ve veřejných budovách, proto investice do veřejných budov
např. do bezbariérovosti, přispějí k naplnění opatření 1.1.1.
Opatření 1.1.1. Podpora efektivity úřadů a opatření 4.4.2. Spolupráce propojuje vazba finanční, územní
a věcná - propojením mezi úřady a ostatními aktéry v území lze dosáhnout prosperity regionu.
Realizace opatření 1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro občany má územní vazbu na
opatření 1.2.1. Podpora kapacit a kvality předškolního vzdělávání, 1.2.2. Podpora kapacit a kvality
základních škol, 3.3.3 Podpora a budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a společenské akce.
Propojením realizací těchto opatření vzniká ucelený systém základních služeb, který bývá mnohdy
jedním z kritérií pro místo k životu.
Opatření 1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro občany je ve finanční a organizační vazbě
na 3.3.1. Investice do veřejných budov - mnoho služeb probíhá v budovách patřících obci, investicemi
do veřejných budov dochází k podpoře základních služeb v obci/regionu.
Opatření 1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro občany a opatření 4.3.2. Odpadové
hospodářství spolu souvisí především organizačně a finančně - efektivní nakládání s nimi, které brání
vzniku černých skládek a znečišťování přírody a jejich nákladnému odstraňování.
Opatření 1.1.2. Zajištění dostupnosti základních služeb pro občany a opatření 4.4.2 Spolupráce jsou
provázány organizačně, věcně, finančně - zapojením místních aktérů do zajišťování základních služeb.
Opatření 1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb a opatření 1.1.5. Podpora rozvoje
dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce je provázáno především organizačně, věcně místně
i časově - opatření se mohou vzájemně doplňovat a podporovat.
Opatření 1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb a opatření 2.3.1. Rozvoj a budování
sociálního podnikání a opatření 2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření jsou ve vazbě místní i
organizační.
Opatření 1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb a opatření 3.3.1. Investice do veřejných
budov a 3.3.2. Investice do veřejných prostranství je provázáno především místně, sociální služby
probíhají často v budovách ve vlastnictví obcí.
Opatření 1.1.3. Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb a 4.4.2 Spolupráce – vazba místní, věcná
i organizační.
Vazba mezi opatřením 1.1.4. Podpora dostupnosti a kvality zdravotních služeb a opatřením 1.1.5.
Podpora dobrovolnictví neformální péče a komunitní práce spočívá ve vzájemném doplnění se těchto
služeb.
Opatření 1.1.4. Podpora dostupnosti a kvality zdravotních služeb a opatření 3.3.1. Investice do
veřejných budov a 3.3.2. Investice do veřejných prostranství je provázáno především místně, sociální
služby probíhají často v budovách ve vlastnictví obcí.
Opatření 1.1.4. Podpora dostupnosti a kvality zdravotních služeb a 4.4.2 Spolupráce – vazba místní,
finanční, věcná i organizační.
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Propojenost opatření 1.1.5. Podpora dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce a opatření
2.3.1. Rozvoj a budování sociálního podnikání - finanční, místní.
Propojenost opatření 1.1.5. Podpora dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce 2.3.2. Podpora
pro-rodinných opatření spočívá především v propojenosti místní, organizační.
Opatření 1.1.5. Podpora dobrovolnictví, neformální péče a komunitní práce má vazbu 3.3.1. Investice
do veřejných budov a 3.3.2. Investice do veřejných prostranství je provázáno především místně,
aktivity probíhají často v budovách ve vlastnictví obcí.
Provázanost opatření 1.2.1. Podpora kapacity a kvality předškolního vzdělávání a opatření 1.2.2.
Podpora kapacit a kvality základních škol s opatřením 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a
celoživotního vzdělávání je především propojení místní a organizační, s opatřeními 3.2.1 Investice do
veřejných sítí a 3.2.3. Podpora optických sítí je především funkční, s opatřením 3.3.1. Investice do
veřejných budov, 3.3.2. Investice do veřejných prostranství a 3.3.3. Podpora a budování zázemí pro
volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce spočívá v tom, že předškolní a školní vzdělávání často
probíhá v budovách obcí, tudíž propojení místní, organizační i finanční, s tím souvisí i finanční vazba na
opatření 3.4.1. Podpora energetických úspor a 3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických
zdrojů energie ve formě snižování energetické náročnosti těchto institucí.
Vazba 1.2.1. Podpora kapacity a kvality předškolního vzdělávání a opatření 1.2.2. Podpora kapacit a
kvality základních škol s opatřením 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání
a opatření 4.4.1. Spolková činnost, volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce -vazba místní a
organizační vzdělávací instituce a jejich zázemí bývá často využíváno pro konání aktivit 4.4.1.
Opatření 1.2.1. Podpora kapacity a kvality předškolního vzdělávání a opatření 1.2.2. Podpora kapacit a
kvality základních škol s opatřením 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání
mají územní a organizační vazbu na opatření 4.2.1. Prevence kriminality – preventivní a podpůrné
vzdělávací programy.
Opatření 1.2.1. Podpora kapacity a kvality předškolního vzdělávání a opatření 1.2.2. Podpora kapacit a
kvality základních škol s opatřením 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání
a opatření 4.4.2. Spolupráce – vazba územní, finanční, organizační.
Opatření 1.2.2. Podpora kapacit a kvality vzdělávání a opatření 2.4.1. Podpora zaměstnanosti
vzděláním a praxí – vazba organizační, územní - kvalitní vzdělávání povede k vyšší kvalifikaci
potenciálních pracovníků a spolupráce podnikatelského sektoru se školami povede k lepšímu uplatnění
absolventů v místní ekonomice a v místních podnicích.
Opatření 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání a opatření 2.1.1. Zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělství, opatření 2.1.2. Zvyšování konkurenceschopnosti potravinářství a
zpracování zemědělských produktů a opatření 2.1.7. Podpora konkurenceschopnosti lesního
hospodářství a lesnických produktů, opatření 2.2.1. Rozvoj nezemědělského podnikání, 2.3.1. Rozvoj a
budování sociálního podnikání – vazba věcná, územní – podpora vzdělávacích a rekvalifikačních
programů naplňujících potřeby zaměstnavatelů a vzájemným učení se.
Realizace patření 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání často probíhá ve
veřejných budovách (vazba na opatření 3.3.1. Investice do veřejných budov), realizaci těchto aktivit
podpoří opatření 3.2.3. Podpora optických sítí – vazba organizační, místní.
Opatření 1.2.3. Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání a 2.1.4. Podpora
kvalifikace v zemědělství a lesnictví jsou provázány organizačně, územně i finančně – vzniklé zázemí
pro celoživotní vzdělávání lze využívat i k aktivitám opatření 2.1.4.
Opatření 2.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a opatření 2.1.3. Investice do zemědělské
infrastruktury – vazba územní, organizační.
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Opatření 2.1.4. Podpora kvalifikace v zemědělství a lesnictví má vazbu na opatření 2.1.1. Zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělství, na opatření 2.1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a
zpracování zemědělských produktů, a na opatření 2.1.7. Podpora konkurenceschopného lesního
hospodářství a lesnických produktů – vzdělávání se v oboru vždy přináší možnost dosažení lepších
výsledků, využívání modernějších, ekologičtějších či bezpečnějších forem, což vede ke zvýšení
konkurenceschopnosti v daném oboru – vazba územní, organizační, finanční.
Opatření 2.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a opatření 3.4.1. Podpora energetických
úspor a opatření 3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických zdrojů energie – efektivním
využíváním obnovitelných zdrojů energie a vhodnými energetickými úsporami lze dosáhnout úspor –
vazba finanční.
Opatření 2.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství lze podpořit realizací opatření 4.4.2.
Spolupráce – vazba finanční, územní, organizační. Obdobný vztah lze nalézt i mezi opatřeními 2.1.2.
Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a zpracování zemědělských produktů a 4.4.2.
Spolupráce, a 2.1.7. Zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů a 4.4.2.
Spolupráce.
Opatření 2.1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a zpracování zemědělských produktů – a
opatření 3.2.1. Investice do inženýrských sítí, 3.2.3. Podpora optických sítí – vazba územní, finanční
časová - dostupnost sítí vede k možnosti rychlejšího rozvoje podniků.
Opatření 2.1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství a zpracování zemědělských produktů a
3.4.1. Podpora energetických úspor a opatření 3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických
zdrojů energie – vazba finanční - efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a vhodnými
energetickými úsporami lze dosáhnout úspory financí a tím konkurenční výhody.
Opatření 2.1.3. Investice do zemědělské infrastruktury a opatření 2.1.6. Podpora rekreačních funkcí
lesa a podpora fungující infrastruktury v lesích – vazba věcná, finanční, časová - návaznost komunikací
a využívání v oblasti cestovního ruchu.
Opatření 2.1.3. Investice do zemědělské infrastruktury a opatření 3.1.1. Vytvoření podmínek pro
bezpečnou dopravu – vazba časová, finanční, organizační - odkloněním zemědělských strojů ze silnic
dochází ke zlepšení provozu, dále lze polní cesty využívat pro odklonění cyklistů ze silnic, zvýšení
bezpečnosti, obdobný vztah mají i opatření 2.1.6. a 3.1.1.
Opatření 2.1.3. Investice do zemědělské infrastruktury a opatření 4.1.3. Podnikatelská infrastruktura
cestovního ruchu – vazba finanční, organizační - prvky zemědělské infrastruktury lze využívat i jako
“turistické trasy.“
Opatření 2.1.6. Podpora rekreačních funkcí lesa a podpora fungující infrastruktury v lesích a 3.3.3.
Podpora a budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce – vazba finanční,
organizační - podpora zlepšování volnočasových a odpočinkových funkcí veřejných prostranství a
parků.
Opatření 2.1.6. Podpora rekreačních funkcí lesa a podpora fungující infrastruktury v lesích a opatření
4.1.3. Podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu – vazba finanční, organizační, věcná – realizace
opatření 2.1.6. povede k novým příležitostem v oblasti cestovního ruchu.
Opatření 2.3.1. Rozvoj sociálního podnikání lze podpořit aktivitami opatření 3.2.1. Investice do
veřejných sítí a 3.2.3. Podpora optických sítí – vazba místní, finanční, organizační.
Realizací opatření 2.3.1. Rozvoj sociálního podnikání lze podpořit naplňování opatření 4.2.1. Prevence
kriminality – vazba organizační, územní.
Opatření 2.3.1. Rozvoj sociálního podnikání lze podpořit realizací aktivit opatření 4.4.2. Spolupráce –
vazba finanční, časová, organizační.

33

Aktivity opatření 2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření lze podpořit realizací opatření 3.3.3. Podpora
a budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce – vazba organizační, územní realizace opatření 3.3.3. povede k novým příležitostem v oblasti pro-rodinných opatření.
Realizací aktivit opatření 2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření lze podpořit účinnost opatření 4.2.1.
Prevence kriminality – vazba finanční, organizační, územní.
Opatření 2.3.2. Podpora pro-rodinných opatření a lze podpořit aktivitami opatření 4.4.2 Spolupráce –
vazba organizační, finanční, územní.
Opatření 2.3.3. Podpora aktivit veřejného sektoru na zvýšení zaměstnanosti lze podpořit realizací
opatření 4.4.2 Spolupráce - vazba organizační, finanční, územní.
Opatření 3.1.1. Vytvoření podmínek pro veřejnou dopravu a opatření 3.2.1. Investice do veřejných sítí,
3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení a 3.2.3. Podpora optických sítí spolu mají
především časovou a organizační vazbu, s tím souvisí i vazba finanční – je třeba logická návaznost
těchto opatření.
Opatření 3.1.1. Vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu a opatření 3.3.2. Investice do veřejných
prostranství – budováním chodníků, parkovišť a dalších prvků lze ovlivnit a měnit vzhled veřejných
prostranství – vazba organizační, finanční, časová i estetická.
Vazba mezi opatřením 3.1.1. Vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu a opatřením 4.1.3.
Podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu spočívá v přizpůsobení podmínek veřejné dopravy
potřebám cestovního ruchu (víkendové spoje, možnost převozu kol atp.) a v podpoře budování
podpůrné infrastruktury kolem významných turistických cílů (komunikace, parkovací místa apod.) –
vazba organizační, časová, finanční.
Opatření 3.1.1. Vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu a opatření 4.2.1. Prevence kriminality –
vazba územní, organizační, finanční - realizace prvků ke zvyšování bezpečnosti dopravy vede ke snížení
nehodovosti, dostatek parkovacích míst ke snížení dopravních přestupků v obcích.
Opatření 3.2.1. Investice do inženýrských sítí a opatření 3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného
osvětlení a rozhlasu a opatření 3.2.3. Podpora optických sítí – mají vazby mezi sebou, protože často
dochází k jejich současné pokládce, zároveň jsou všechny místně ve vztahu 3.3.2. Investice do
veřejných prostranství, protože často vedou místními komunikacemi a chodníky v obcích, je třeba
podporovat návaznost budování inženýrských sítí a následné opravy místních komunikací, chodníků, a
organizačně lze říci, že mají vazbu i na opatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7., 2.2.1. a 2.3.1. – protože umožňují
rozvoj těchto oborů a v neposlední řadě mají vazbu na 2.3.3 – tím, že do zadávacích řízení při budování
aktivit těchto opatření lze přizvat místní podnikatele a firmy a tím napomoci zvýšení zaměstnanosti
v území.
Vazba opatření 3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení a opatření 3.3.2. Investice do
veřejných prostranství spočívá v místní, věcné, organizační i finanční vazbě – např. osvětlení veřejných
prostranství.
Opatření 3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení a opatření 3.4.1. Podpora
energetických úspor a 3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických zdrojů energie – vazba
finanční, organizační - prostor pro SMART.
Realizací opatření 3.2.2. Vybudování a modernizace veřejného osvětlení lze podpořit aktivity opatření
4.2.1. Prevence kriminality např. osvětlením „rizikových“ míst – vazba územní a organizační.
Opatření 3.3.1. Investice do veřejných budov a opatření 3.3.3. Podpora a budování zázemí pro
volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce – využívání veřejných budov jako zázemí pro aktivity
opatření 3.3.3. – vazba organizační, věcná, finanční.
Opatření 3.3.1. Investice do veřejných budov a opatření 3.4.1. Podpora energetických úspor a opatření
3.4.2. Podpora využívání obnovitelných/ekologických zdrojů energie – vazba finanční, organizační 34

využívání technologií ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a obnovitelných zdrojů
energie.
Opatření 3.3.1. Investice do veřejných budov a opatření 4.2.2. Podpora akceschopnosti HZS, SDH –
vazba organizační, finanční - činnost SDH probíhá v budovách v majetku obce, proto moderní budovy
a vybavení vedou k podpoře akceschopnosti SDH.
Vazba opatření 3.3.2. Investice do veřejných prostranství a opatření 3.3.3. Podpora a budování zázemí
pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce – vazba místní, časová i organizační – realizace
opatření 3.3.2. povede k novým příležitostem pro opatření 3.3.3.
Provázanost opatření 3.3.2. Investice do veřejných prostranství a 3.3.1. Vytvoření podmínek pro
bezpečnou dopravu spočívá v budování chodníků, výstavbě nadchodů, podchodů –vazba organizační,
finanční, časová.
Při realizaci opatření 3.3.3. Podpora budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní
akce lze využívat aktivity z opatření 3.4.1. Podpora energetických úspor a 3.4.2. Podpora využívání
obnovitelných/ekologických zdrojů energie – vazba finanční, organizační.
Vazbu mezi opatřeními 3.3.3. Podpora budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní
akcie a opatřením 4.1.2. Destinační management lze vidět v možnosti pořádání veřejných akcí, které
mají potenciál zvýšit atraktivitu regionu pro jeho návštěvníky – vazba územní, organizační, finanční.
Realizace opatření 3.3.3. Podpora budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce
podpoří aktivity opatření 4.2.1. Prevence kriminality – vazba územní, organizační.
Opatření 3.3.3. Podpora budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce a opatření
4.4.1. Spolková činnost, volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce – vazba organizační, věcná,
finanční - využívání zázemí pro pořádání aktivit opatření 4.4.1.
Opatření 3.3.3. Podpora budování zázemí pro volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce a 4.4.2.
Spolupráce - vazba finanční, organizační, územní – opatření lze propojit při pořádání veřejných akcí,
které mají potenciál zvýšit atraktivitu regionu pro jeho návštěvníky.
Provázanost opatření 4.1.1. Podpora zachování kulturního dědictví a opatření 4.4.1. Spolková činnost,
volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce spočívá v možnosti pořádání veřejných akcí, které mají
potenciál zvýšit atraktivitu regionu pro jeho návštěvníky – vazba finanční, územní, organizační.
Realizaci opatření 4.1.1. Podpora zachování kulturního dědictví a tradic lze podpořit aktivitami opatření
4.4.2. Spolupráce – vazba finanční, organizační, územní.
Opatření 4.1.2. Destinační management a opatření 4.4.1. Spolková činnost, volnočasové aktivity,
sportovní a kulturní akce – vazba finanční, organizační, územní - podpora pořádání veřejných akcí,
které mají potenciál zvýšit atraktivitu regionu pro jeho návštěvníky.
Realizace opatření 4.3.1. Protierozní opatření a 4.3.3. Voda v krajině povede ke zmírnění záplav a sucha
v krajině – vazba finanční, územní, organizační, věcná.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vznikla v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost. V roce
2015 byla ve společnosti zřízena organizační složka Místní partnerství MAS Jemnicko, jejímž účelem
je zajištění realizace komunitně vedeného místního rozvoje na základě SCLLD MAS Jemnicko.
Základní identifikační údaje MAS:
Název:
IČO:
Právní forma:
Sídlo:
Kancelář:
www:

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
26943573
obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Husova 103, 675 31 Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
www.jemnicko.cz

Obrázek 4 Organizační struktura MAS Jemnicko, o.p.s.

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustanoveny tzv. povinné
orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Jemnicko,
o.p.s. Statut Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. je dle zákona schvalován správní radou.
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Základními dokumenty MAS jsou Statut MAS, Zakládací smlouva a Jednací řád.
Zákonné orgány o.p.s.: Správní rada, Dozorčí rada, Ředitel
Organizační složka Místního partnerství
-

Plénum MAS
Rozhodovací orgán
Výběrová komise
Kontrolní a monitorovací výbor

Místní partnerství je tvořené fyzickými a právnickými osobami, které hájí soukromé a veřejné
socioekonomické zájmy působící na území MAS Jemnicko.
Účelem společnosti je podpora udržitelného rozvoje v územní působnosti společnosti ve prospěch
místního partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních
podniků a dalších subjektů působících v území.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. (Dokumenty O.P.S.
- Oficiální stránka Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.). Způsoby jednání jednotlivých povinných
orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou zveřejněny na webu MAS:
https://www.jemnicko.cz/o-mas/mistni-partnerstvi-mas-jemnicko/dokumenty-mas/
MAS má zřízenou kancelář MAS. Kancelář MAS má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucí
zaměstnanec SCLLD, který zodpovídá za realizaci SCLLD.
Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS
(https://www.jemnicko.cz/kontakty/kontakt/)
Místní partnerství MAS vzniklo jako podřízená složka společnosti MAS Jemnicko, o.p.s. Založení
organizační složky bylo nutné z důvodu splnění povinné standardizace místních akčních skupin.
Povinnost splnit povinné standardy vyvolala potřeba jednotit standardy MAS ČR k tomu, aby MAS byla
schopna implementovat programy, přes které budou rozdělovány finanční prostředky z dotačních
titulů EU. Z tohoto důvodu zřídila společnost k realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD)
pro nové programové období 2014-2020 jako svou organizační složku sekci Místního partnerství MAS.
Tak jako společnost o.p.s. i Místní partnerství má své volené orgány. Veškeré pravomoci jednotlivých
orgánů jsou popsány ve statutu MAS Jemnicko, o.p.s.

4.2 Popis animačních aktivit
Cílem MAS je co nejlépe informovat širokou veřejnost o činnosti MAS, zejména šířit informace ohledně
dotačních možností v území a poskytovat konzultace/informační podporu při tvorbě projektových
záměrů. Komunikační aktivity jsou založeny na znalosti místní situace a na partnerském přístupu. MAS
je organizace, která je otevřená všem zájemcům z jejího území. Do MAS mohou vstoupit partneři ze
všech sektorů – podnikatelský, neziskový, veřejný, na základě vyplněné přihlášky. V rámci aktivit bude
MAS podporovat projekty a aktivity vedoucí k dosažení a splnění svých strategických cílů uvedených
v SCLLD . Strategické cíle reflektují potřeby území a jejich dosažení podporuje rozvoj regionu, jeho
identity, relativní stability, konkurenceschopnosti a zlepšení života všech jeho obyvatel.
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Aktivity, které budou na území MAS Jemnicko vyvíjeny, budou vycházet ze základních principů metody
LEADER: přístup zdola nahoru, podpora partnerství veřejných a soukromých subjektů, místní rozvojová
strategie.
Hlavní činnosti MAS v rámci realizace SCLLD:

Informování obyvatel o aktivitách MAS - používané komunikační prostředky MAS:
1. zasílání informačních e-mailů o aktuálním dění v MAS, výzvách či finančních možnostech
dotační politiky, apod.
2. zasílání informací poštovní korespondencí
3. formou dotazníkového šetření – data, projektové záměry, aj.
4. formou osobního setkání se starosty nebo na základě telefonické komunikace
5. formou účasti aktérů na komunitních projednáváních
6. formou účasti představitelů na jednáních orgánů MAS
7. vkládání aktualit na web MAS – www.jemnicko.cz, vydáváním zpravodaje v elektronické
podobě, články v Jemnických listech
Propagace SCLLD – propagace je zajištěna pomocí:
1. zveřejnění na webu MAS
2. rozesláním e-mailové korespondence členům MAS, obcím, organizacím na území MAS
Informování žadatelů o způsobu výběr projektů
Proces výběru projektů je popsán v kapitole Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS,
hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity, podkapitola Výběr projektů.

Koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD
MAS Jemnicko má k dispozici seznam projektových záměrů včetně časového harmonogramu
realizace. Projektové záměry slouží jako podklad pro tvorbu rámců SCLLD.

Podpora žadatelů v rozvíjení projektových záměrů
MAS Jemnicko má pro potenciální žadatele stanoveny konzultační hodiny a to každý den od 9:00 do
14:00, nebo dle individuální domluvy, buď v kanceláři MAS nebo v sídle potenciálního žadatele. Dále
je možné zaměstnance MAS kontaktovat přes e-mail nebo na telefonu.

4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni
a přeshraniční spolupráce
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. se v minulých letech úspěšně podílela na realizaci projektů
spolupráce na národní úrovni. Cílem MAS Jemnicko je udržet úroveň projektů a nadále realizovat
aktivity, které budou pro území MAS a jeho obyvatelstvo přínosné.
V budoucím programovém období by MAS chtěla navázat na úspěšné projekty neformálního sdružení
Regionu Renesance a dále rozšířit svou spolupráci s dalšími MAS – např. s MAS Znojemské vinařství,
z.s., či jiné MAS z Vysočiny, apod. Vzhledem k tomu, že se území MAS rozprostírá podél hranic
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s Rakouskem, chtěla by MAS rozšířit spolupráci i za hranice České republiky a podpořit rozvoj regionu
i na mezinárodní spolupráci.
Témata spolupráce se budou zaměřeny na podporu místní produkce, podporu z veřejného a
neziskového sektoru, spolupráci s podnikatelskými subjekty, cestovní ruchu a předávání zkušeností.

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Jemnicko bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro
využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální
politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.
4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl

Indikátor

Měrná jednotka

Výchozí hodnota
(1.1.2021)

Cílová hodnota
(31.12.2027)

1. V regionu jsou
dostupné kvalitní
základní služby

Počet vybudovaných a
rekonstruovaných
infrastrukturních prvků

Počet prvků

0

5

Počet podpořených
podniků

Počet podniků

0

15

Počet podpořených
ekonomicky aktivních
obyvatel

Počet osob

0

4

Počet vybudovaných a
rekonstruovaných
infrastrukturních prvků

Počet prvků

0

5

2. Region má výkonnou
ekonomiku s
dostatkem pracovních
příležitostí

3. Region investuje do
rozvoje veřejné
infrastruktury

Počet vybudovaných a
rekonstruovaných
Počet objektů
0
4
4. Region pečuje o
krajinu a mezilidské
objektů
vztahy
Počet podpořených
Počet organizací
0
7
organizací
MAS nastavuje monitorovací indikátory pro všechny stanovené specifické cíle, aby bylo možné
monitorovat jejich naplňování.

1

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

V Jemnici dne 16.9.2021

Digitálně podepsal
Lenka Gliganičová
Datum: 2021.09.16
14:56:26 +02'00'
……………………………………………………….

Lenka
Gliganičová

Statutární zástupce MAS Jemnicko, o.p.s.
Ing. Lenka Gliganičová
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