Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Mohelnicko, z.s. na období 2021–2027
Červen 2021
Verze 1
Dne 24. 6. 2021 schválila Valná hromada MAS Mohelnicko, z.s.

Koncepční část

Obsah
1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie.................................... 5
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–2027 .......................... 5

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS ........................................ 5
1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS ............................................................................. 7

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie .......................................................................... 8

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS ............................................................................................. 8
1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD .............. 8
1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů .................................................................................................... 9
2. Analytická část ................................................................................................................................... 10
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS................... 10

3. Strategická část.................................................................................................................................. 14
3.1 Strategický rámec ........................................................................................................................ 14
3.1.1 Vize ....................................................................................................................................... 14
3.1.2 Strategické cíle ..................................................................................................................... 14
3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce .................................................................... 14
3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ .......................................................................... 22
3.3 Popis integrovaných rysů strategie ............................................................................................. 25
4. Implementační část ........................................................................................................................... 34
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS................................................................... 34
4.2 Popis animačních aktivit .............................................................................................................. 35
4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie ...................................................................................... 37
4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD.................................... 37
5. Povinná příloha – Čestné prohlášení ................................................................................................. 38

Seznam tabulek
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Mohelnicko, z.s. .......................... 5
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD ....................................................................... 9
Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. ......................................... 20
Tabulka 4 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD MAS
Mohelnicko, z.s. ..................................................................................................................................... 22
Tabulka 5 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. .................................................... 25
Tabulka 6 Přehled zájmových skupin ................................................................................................... 35
Tabulka 7 Animační aktivity MAS Mohelnicko ...................................................................................... 36
Tabulka 8 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD ..................................................................... 37

Seznam obrázků
Obrázek 1 Území působnosti MAS Mohelnicko, z.s. s vyznačením hranic obcí ...................................... 7
Obrázek 2 Území působnosti MAS Mohelnicko, z.s. v kontextu regionu NUTS3 .................................... 8
Obrázek 3 Organizační struktura MAS Mohelnicko, z.s. ..................................................................... 34

1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
Místní akční skupina (MAS) obecně je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova a získávání
finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.
Místní akční skupina Mohelnicko, z.s. byla zřízena za účelem ochrany hodnot regionu, zachování
přírody, venkovského prostředí, estetiky krajiny, kulturního bohatství, zdravého životního prostředí,
podpory rozvoje občanských iniciativ, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života a rozvoje turistiky.

1.1

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

Území MAS Mohelnicko je součástí regionu NUTS II Střední Morava, nachází se v Olomouckém kraji
v jižní části okresu Šumperk. Z hlediska správního území jde o území obce s rozšířenou působností
(ORP) Mohelnice. Území ORP je v tomto případě totožné s územní působností MAS i s územním
vymezením Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko. Ve Svazku jsou obce sdruženy již od roku 2001 a
meziobecní spolupráce v regionu je tedy dlouholetá. Vzhledem ke stejnému územnímu vymezení MAS
a mikroregion vzájemně velmi úzce spolupracují. Centrem regionu je město Mohelnice s necelými
10 tisíci obyvateli, které je přirozeným spádovým místem pro okolní obce.
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Mohelnicko, z.s.

Název obce
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov
CELKEM

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
621
172
395
2 970
395
376
9 234
1 318
336
653
206
135
385
1 166
18 362

Rozloha
1 295
690
974
1 200
1 855
1 357
4 620
1 215
537
2 405
563
649
543
932
18 835

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Počet obyvatel území MAS v letech 2015 – 2020 měl celkově mírně klesající trend. Přirozené i migrační
saldo se během let pohybuje v řádu desítek, střídavě v kladných i záporných hodnotách. Úbytek
obyvatel nelze považovat za masivní. Pozitivní je nárůst dětí ve věku do 14 let. Dlouhodobý je také
nárůst obyvatel starších 65 let. Obě skutečnosti poukazují na potřebu zajistit péči o obyvatele daných
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věkových skupin. Obce jsou v rámci svých možností aktivní při řešení požadavků na bydlení a výstavbu.
Poptávka v daném období převyšuje dostupnou nabídku.
Problematika sociálních služeb v území je aktivně a odborně řešena v rámci střednědobého plánování
sociálních služeb na Mohelnicku. Z výsledků práce této skupiny vyplývá, že ohroženými skupinami jsou
v regionu zejména osoby ohrožené sociálním vyloučením (nízkopříjmové osoby, nemajetní, drogově
závislí, alkoholově závislí apod.) a senioři. Nedostatek je vnímán v bydlení pro seniory, žádoucí je
rozšíření služeb pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a rozšíření služeb pro seniory a jejich
rodiny. Z pohledu školství je postačující pokrytí území základními školami, v posledních letech se jako
nedostatečná jeví kapacita mateřských škol v regionu. Pozitivní je fungování speciálních školských
zařízení pro děti přímo v regionu a také existence ZUŠ, DDM a dalších organizací zajišťujících péči a
zázemí pro rozvoj dětí. Absorpční kapacita pro další formy nabízející podporu slaďování rodinného a
profesního života v regionu je stále dostatečná.
Občanská vybavenost v území není na špatné úrovni. Problematická se jeví dostupnost obchodů pro
občany v malých obcích a v místních částech obcí a obecně udržení obchodů na obcích, které musí na
provoz doplácet ze svých rozpočtů. V území je rozmanité zázemí pro volnočasové aktivity a bohatá
činnost spolků, knihoven, pestrá nabídka akcí. Tato skutečnost, velmi důležitá pro udržení kvality života
na venkově, sebou nese finanční potřebnost na obnovu a údržbu volnočasových zařízení, jejich
vybavení a na podporu činnosti spolků. Je i nadále potřeba podporovat sounáležitost obyvatel
s regionem např. formou podpory sportovních a kulturních akcí v regionu. Komunitní spolupráce je
důležitá pro fungující sociální prostředí v obci, zapojení obyvatel do rozvoje obce a regionu pozitivně
přispívá k vytváření vazeb.
Region má výbornou dopravní polohu z pohledu automobilové i železniční přepravy. Negativním
důsledkem je zvýšená hlučnost a prašnost. Dlouhodobě špatná je kvalita zejména krajských silnic.
V uplynulých letech každoročně obce zajišťují opravy místních komunikací a pořízení bezpečnostních
prvků v dopravě. Velký pokrok byl učiněn v budování cyklostezek. Nadále chybí bezpečné cyklistické
napojení severovýchodní části regionu, kde budování komplikuje velké množství vodních překážek a
mostů. Základní technickou infrastrukturou je vybavena většina obcí. Naopak významným tématem
pro řešení v následujících letech jsou moderní komunikační sítě, pokrytí území vysokorychlostním
internetem a rozvod optických kabelů.
Charakter území přispívá v nižších polohách k intenzivnímu využívání půdního fondu na rozdíl od výše
položených pozemků, které jsou neobdělávány. Část území trápí tzv. bleskové povodně z důvodu
nevhodně uspořádané zemědělské půdy. Problematiku vodní eroze půdy je třeba řešit. V souvislosti
s tímto procesem dochází k devastaci půdního fondu v území. Je zde třeba aplikovat opatření příznivá
pro zadržování vody v krajině. Území mikroregionu je nadprůměrně zalesněnou oblastí, těžba je
realizována lesními společnostmi dle schválených dlouhodobých lesních plánů. Životní prostředí
z hlediska kvality ovzduší je v území dlouhodobě na horší úrovni, kdy dochází ke znečišťování ovzduší z
průmyslových podniků, ale také z lokálních topenišť. Mobilní zdroje znečištění a hluk trápí obyvatele
obcí v blízkosti hlavních dopravních tahů (dálnice). Problematika odpadového hospodářství byla řešena
v předcházejících letech, kdy došlo k rozšíření typů a navýšení kapacity sběrných nádob na tříděný
odpad. Dále je třeba pokračovat v osvětové činnosti mezi obyvateli v oblasti environmentální. Většina
obcí aktivně řeší protipovodňovou ochranu v rámci svého území a také aktivně rozšiřuje veřejnou zeleň
v krajině a sídlech na svém katastrálním území.
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Mohelnický region lze nazvat průmyslovou oblastí z důvodu dlouholeté tradice výroby strojírenských
(elektromotory) a automobilových (světlomety) komponentů. Několik velkých podniků zaměstnává
tisíce lidí a významně se tak podílí na poměrně nízké hladině míry nezaměstnanosti. Dále tu mají
dlouholeté místo podniky stavebního průmyslu. Významně zastoupený je potravinářský průmysl
v podobě výroby originálních olomouckých tvarůžků. Podniky jsou soustředěny ve městech Mohelnice
a Loštice. Stejně tak lze však nazvat region úrodnou zemědělskou oblastí. Většinu území
obhospodařuje jeden velký zemědělský podnik, v mnohem menším rozsahu pak další dvě zemědělská
družstva a několik soukromých zemědělců.
Mohelnicko, ačkoliv leží mimo hlavní turistické destinace, nabízí mnoho zajímavostí. Region má
výbornou dopravní dostupnost, historickou hodnotu, kulturní památky od prvků drobné architektury
až k památkám nadregionálního významu, krásnou přírodu lesů a doubrav (Litovelské Pomoraví),
kulturní a společenský život s akcemi přesahujícími hranice regionu, jedinečné originály (tvarůžky z
Loštic), nechybí zázemí a infrastruktura cestovního ruchu (kemp, koupaliště, krytý bazén, jezdecký
areál) a region je zajímavý a vhodný pro pěší turistiku, cykloturistiku, rybolov, vodáky i houbaře.
Nedostatečné jsou ubytovací a stravovací kapacity. Prostor pro další rozvoj (obnova památek, nové
produkty CR, infrastruktura CR) je stále velký, stejně jako prostor pro marketingové aktivity.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti MAS Mohelnicko, z.s. s vyznačením hranic obcí

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Mohelnicko, z.s. v kontextu regionu NUTS3

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

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
Historie MAS Mohelnicko se píše od roku 2007, přičemž počet členů ustavujícího jednání v listopadu
daného roku byl 16. Několik následujících let se počet členů držel na stabilní úrovni kolem 20 subjektů.
Za dobu své existence realizovala MAS řadu projektů prostřednictví programu LEADER ČR, Programu
rozvoje venkova a dalších menších grantů v celkovém objemu přes 10 mil. Kč. Významným přínosem
pro region Mohelnicko byly projekty spolupráce. Z této kooperace vzniklo mimo jiné v průběhu let
2011 až 2014 na území MAS Mohelnicko šest nových muzejních expozic, což významnou měrou
přispělo nejenom k rozvoji turistického ruchu a kulturních akcí v regionu, ale i k podnícení zájmu
spoluobčanů o dění v jejich okolí a o činnost MAS.
Od roku 2014 došlo k rozšíření členské základny, postupně se zapojily všechny obce z ORP Mohelnice
a od této doby je územní působnost MAS neměnná. V roce 2016 získala MAS Osvědčení o standardizaci,
následně podala žádost o podporu integrované strategie zpracované na základě komunitního
projednání v území (schválena 2. 3. 2017). Na základě schválené strategie umožnila MAS žadatelům na
svém území v programovém období 2014–2020 čerpat prostředky z Integrovaného regionálního
operačního programu (24 mil. Kč), Programu rozvoje venkova (17 mil. Kč), Operačního programu
Zaměstnanost (10 mil. Kč) a Operačního programu Životní prostředí (4 mil. Kč).
Územní působnost MAS v programovém období 2014–2020 zahrnovala 11 obcí a 3 města. Území
působnosti MAS se v období 2021–2027 oproti období 2014–2020 nemění.
1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Způsob zapojení komunity území MAS Mohelnicko, z.s. do tvorby SCLLD je uveden v následující
tabulce.
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS a s ostatními členy MAS

2. 11. 2020 – 31. 3. 2021

Zásobník projektových záměrů na webu MAS

trvale

Výzva veřejnosti k zapojení do tvorby strategie –
web MAS, weby obcí z území, zpravodaje obcí,
veřejná venkovní vitrína v Mohelnici

16. 11. 2020 – 31. 3. 2021

Projednání návrhu strategie I. (starostové obcí)

15. 12. 2020

Sběr podnětů e-mailovým dotazníkovým
šetřením mezi členy MAS, žadateli, příjemci a
dalšími zainteresovanými subjekty

15. 12. 2020 – 26. 2. 2021

Projednání návrhu strategie II. (online)
Jednání v menších skupinách ke konkrétním
oblastem (sociální, energetika, doprava, …)
Projednání návrhu strategie III.

15. 2. 2021
3. 2. 2021 – 23. 4. 2021
13. 4. 2021

Zdroj: vlastní zpracování

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Příslušné záznamy/dokumenty dokládající zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD jsou přílohou
žádosti SCLLD v systému MS2014+.
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2. Analytická část
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Rozvojová potřeba A: Rozvíjet udržitelnou dopravu a bezpečnost dopravy
V území působnosti MAS byla v předchozích letech značně rozšířena síť cyklostezek a cyklotras, ale
stále jsou tu rezervy v propojenosti sítě cyklostezek i nedostatečná návaznost na okolní regiony.
I nadále je v regionu mnoho místních komunikací ve špatném až havarijním stavu (týká se také polních
cest), chybí místa na parkování v obcích. Většina přechodů pro chodce není přizpůsobena
bezbariérovosti včetně úprav pro nevidomé a postrádá osvětlení odpovídající dnešním normám. Větší
část obcí není vybavena chodníky nebo jsou ty stávající ve špatném stavu. V regionu je prozatím
nedostatečná vybavenost pro nabíjení elektrokol a elektromobily nemají žádné zázemí.
Naplnění dané potřeby pomůže rozšířit využívání udržitelné dopravy šetrné k životnímu prostředí,
rozvinout moderní formy dopravy včetně jejich zázemí, zvýšit bezpečnost obyvatel, účastníků
dopravního provozu a uživatelů dopravní infrastruktury včetně nezbytného zajištění bezpečnostních
standardů a norem.
Dílčí potřeby:



Investice do rozvoje cyklodopravy a elektromobility.
Investice do budování a oprav parkovacích míst, komunikací, chodníků, přechodů a dalších
bezpečnostních prvků.

Rozvojová potřeba B: Podporovat udržitelnou energetiku
Energetická opatření nebyla doposud řešena na regionální úrovni ani z pozice MAS. Základem pro
rozvoj udržitelné energetiky je umožnění co nejvíce subjektům realizovat energeticky úsporné projekty
a to jak ve veřejných, soukromých i podnikatelských objektech. Jedná se o projekty zateplení, výměny
zdrojů tepla, rekuperace, veřejné osvětlení, optimalizace velkých technologických celků (ČOV,
vodárny), výrobních technologií a procesů. V souvislosti s tímto je třeba podporovat elektromobilitu u
osobních aut, kol, komunální techniky a drobné komunální techniky (akustroje). Dále je třeba
podporovat obnovitelné zdroje energie, jako je fotovoltaika a akumulace na budovách.
Naplnění dané potřeby napomůže v regionu k vyvážené spotřebě energií s ohledem na dopad na
životní prostředí. Podpořeny a nastoleny budou moderní a efektivní energetická opatření. Téma
udržitelné energetiky začne být řešeno na komunální úrovni ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé
sféry.
Dílčí potřeby:



Realizovat energeticky úsporné projekty žadateli z veřejné i soukromé sféry ve vzájemné
koordinaci.
Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie.
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Rozvojová potřeba C: Chránit životní prostředí
V nadcházejících letech je třeba se v oblasti životního prostředí zaměřit na revitalizaci a ochranu
krajiny, která by měla být prioritou a tuto činnost propojit napříč obory (veřejná správa, soukromý
sektor, školství). Dále se zaměřit na prevenci a preventivní opatření k předcházení vzniku např.
živelných pohrom. Aktivity, které je nezbytné podporovat ze strany MAS, jsou např. vysazování zeleně
ve městech a v krajině, podpora vzniku mokřadů, tůní, rybníčků, zatopených lomů, mezí. Podporovat
nákup strojů pro úpravu a údržbu zeleně. Potřeba je zvyšovat počet nádob na tříděný odpad a
podporovat budování sběrných dvorů. Předcházet vzniku odpadů formou osvěty mezi obyvateli.
Zapojit žáky ze škol formou osvěty i praktik.
Naplňování potřeby má napomoci na cestě k dlouhodobě udržitelnému stavu životního prostředí
v regionu formou sousledných a vzájemně provázaných kroků. Dospělí i děti si zvýší povědomí o
důležitosti péče o životní prostředí a nutnosti předcházení vzniku katastrof. Téma péče o životní
prostředí bude řešeno ve všech aspektech své šíře a při zapojení širokého spektra dotčených subjektů.
Dílčí potřeby:




Osvětová činnost a vzdělávání jako prevence při péči o životní prostředí.
Spolupráce aktérů z území, jejichž činnost přímo souvisí nebo má dopady na životní prostředí.
Investovat do projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí ve všech oblastech tohoto
tématu. Rozvíjet zelenou a chytrou infrastrukturu.

Rozvojová potřeba D: Zajistit kvalitní podmínky pro život obyvatel v území
Jednou z potřeb pro kvalitní život obyvatel v regionu je potřeba kvalitní a dostupné infrastruktury
služeb a volnočasových aktivit. Myslet je třeba na všechny věkové kategorie. V regionu není stále
dostatečně pokrytá nabídka bydlení a péče o seniory. Je třeba budovat a rozvíjet zázemí komunitních
center, knihoven, kulturních domů, prostor pro kulturní a spolkovou činnost. Další potřebnou oblastí
je pro uchování zdravého životního stylu budování a obnova sportovišť, hřišť a fitness stezek. Vzájemně
provázat využitelnost prostor mezi spolky a školami. Poptávka je také po infrastruktuře pro bydlení a
úpravách veřejného prostranství, parků, dětských hřišť včetně mobiliáře. Stále potřebnou je oblast
zdravotních a sociálních služeb a jejich rozšiřování sortimentu služeb i kapacit.
Naplňování potřeb zvýší kvalitu života obyvatel v regionu naplněním základních potřeb v oblasti
zdravotní, sociální i v oblasti trávení volného času. Obyvatelé se budou cítit komfortně a nebudou mít
potřebu odcházet z území. Infrastruktura služeb a volného času pro všechny věkové kategorie.
Dílčí potřeby:






Investovat do budování bytů, penzionů, domovů pro seniory.
Rozvíjet komunitní centra jako místa pro setkávání, podporovat spolkovou činnost, kulturu.
Rozvíjet infrastrukturu volnočasových aktivit, sportovišť.
Investovat do rozvoje bydlení, úprav veřejných prostranství.
Podporovat a rozšiřovat zdravotní a sociální služby.
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Rozvojová potřeba E: Rozvíjet komunitní život, lokální dědictví a spolupráci
Komunitní život v regionu je živoucím organismem, který z velké části definuje charakter a vymezení
regionu. Mezi atributy, které je třeba podporovat a rozvíjet, patří zapojování různých cílových skupin
do života v obcích, budování a růst sounáležitosti občanů s regionem, rozvoj komunit, angažovanost
jejích členů a zapojování dalších občanů. Neméně důležitou součástí této rozvojové potřeby je podpora
volnočasových aktivit, vyhledávání a prezentování prorodinných vzorů, mezigenerační a vrstevnické
aktivity. S tím souvisí prevence, výchova v rodinách, větší zapojení zvenčí (soc. pracovníci, NNO,
komunita) do výchovy především u dětí z ohrožených rodin. Spolupráce školy, rodiny, sociálních služeb,
případně NNO. Z pohledu lokálního dědictví se jeví jako důležitá údržba a obnova místních památek,
tradičních akcí, návrat k soběstačnosti, patriotismu a udržení/budování tradic. Neméně důležitým
aspektem této oblasti je podpora krajinné rozmanitosti, péče o ni a prosazování principů trvale
udržitelného rozvoje.
Naplňování potřeby přispěje k vytváření a udržování vazeb obyvatel k regionu. Utuží a zlepší se
možnosti trávení volného času, aktivní zapojení obyvatel do života v regionu a vzájemná spolupráce
upevní jejich zájem o region, jako místo pro život. Komunitní spolupráce a péče o lokální dědictví budou
základem pro demograficky a společensky udržitelný rozvoj regionu.
Dílčí cíle:






Podporovat činnost spolků a vzájemnou spolupráci.
Podporovat udržování tradic, regionálních rarit.
Propojovat generace, podporovat prorodinné aktivity.
Udržovat a obnovovat historickou paměť krajiny, místní památky.
Podporovat spolupráci i navenek, učit se ze zkušenosti jiných regionů.

Rozvojová potřeba F: Podporovat lokální ekonomiku, veřejnou správu, cestovní ruch
Region je oblastí, kde hospodaří jak velké zemědělské společnosti, tak malí zemědělci, kteří se věnují
živočišné výrobě, rostlinné výrobě i ovocnářství. Spolupráce mezi MAS a zemědělci byla navázána a
v území stále je dostatečná absorpční kapacita. Úkolem MAS je rozšiřovat povědomí o svojí činnosti a
možnostech dotací mezi zemědělci, ale i řemeslníky a malými podnikateli. Podpora zemědělců a
drobných podnikatelů z MAS jim zlepší dostupnost techniky a vybavení (inovace), zkomfortní jejich
práci, má pozitivní vliv na životní prostředí, vzhled krajiny, efektivitu práce a zaměstnanost. MAS chce
i nadále vyhledávat a podporovat malé a střední podniky a pomáhat jim při rozvoji jejich činnosti,
inovacích a propagaci výrobků. Podporovat lokální producenty a jejich výrobky. Podporovat rozvoj
všech forem cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu. Rozšiřovat nabídku produktů cestovního
ruchu jako jsou např. naučné stezky, půjčovna kol, turistická odpočívadla, upoutávky na lokální
produkty a zajímavosti dané oblasti, pečovat o památky, podporovat muzejní a knihovnickou činnost,
agroturistiku. Region má výborné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, je třeba jej více otevírat a
nabízet návštěvníkům a zdržet je v regionu k delšímu pobytu. Potřeba je podporovat přívětivé úřady,
efektivní veřejnou správu, digitalizaci, zavádění vysokorychlostního internetu a optických kabelů.
Naplnění potřeby pomůže rozvíjet lokální ekonomiku, zdejší zemědělce, malé a střední podniky
v tradičních i inovativních oborech. Napomůže orientaci spotřebitelů na lokální produkty. Investicemi
do infrastruktury cestovního ruchu, památek, muzeí, dojde ke zvelebení území, které tak bude
12

přívětivější pro místní obyvatele a lákavější pro návštěvníky. Digitalizace a vysokorychlostní internet
pomůže udržet mladé lidi na venkově.
Dílčí potřeby:






Podporovat a propagovat lokální producenty a produkty.
Podporovat podniky s přidanou hodnotou.
Přivést ke spolupráci subjekty z veřejné správy, cestovního ruchu, podnikatele za společným
cílem udržitelného rozvoje regionu a lokálního trhu.
Investovat do infrastruktury, služeb a produktů cestovního ruchu.
Zavádět digitalizaci a vysokorychlostní internet.

Rozvojová potřeba G: Podporovat vzdělávání
V rámci vzdělávání je potřeba podporovat spolupráci mezi všemi aktéry vzdělávaní, která umožní
rozšíření nabídky pro cílové skupiny, sdílení zkušeností, zkvalitnění organizačního zajištění, zefektivnění
práce, vzájemnou podporu organizací, snížení konkurence a efektivnější využití zdrojů v území.
Podporovat rozvoj vnitřní a vnější infrastruktury tam, kde to aktuální situace vyžaduje a kde budou
podpořeny cílové skupiny, jimž dlouhodobě chybí vhodné podmínky pro trávení volného času, např.
hřiště, knihovny apod. Podporovat vzdělávací aktivity napříč věkovým spektrem obyvatelstva umožní
zkvalitnění vzdělávání a rovný přístup. Důraz klást na motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Podporovat
aktivity zvyšující wellbeing a podpůrné pozice ve školách, což povede ke zlepšení podmínek pro
vzdělávání dětí a žáků, vztahů mezi rodinou a školou, zefektivnění práce pedagogických pracovníků,
využití kapacit v regionu (spolupráce s NZDM). Podporovat mimoškolní vzdělávání, volnočasové
aktivity a příměstské tábory, což vede mimo jiné i k lepšímu zapojování dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí a ke snižování rozdílů ve vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů.
Naplněním potřeb pomůže MAS rozvíjet vzdělávání ve všech jeho formách a rozšíří nabídku a míru
dopadu na cílové skupiny. Zlepší se infrastrukturální vybavení, spolupráce mezi všemi aktéry
vzdělávání, wellbeing ve školách i mimoškolní aktivity vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.
Dílčí potřeby:






Podporovat spolupráci mezi všemi aktéry vzdělávání.
Investovat do vnitřní a vnější infrastruktury ve vzdělávání.
Podporovat vzdělávací aktivity ve formálním i neformálním vzdělávání.
Podporovat wellbeing ve školách.
Podporovat volnočasové aktivity a příměstské tábory.
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
Území MAS Mohelnicko jako region spokojených, zdravých a perspektivních obyvatel, kteří mají zájem
udržovat a rozvíjet venkovské hodnoty v oblasti kultury, tradic i sociálních vztahů. Subjekty v území
spolupracují, koordinují své činnosti a jsou nápomocny rozvoji území. Využíváme lokální zdroje a
produkty, šetrně hospodaříme se zdroji, chráníme a rozvíjíme prostředí venkova a krajinu za využití
chytrých řešení a s ohledem na budoucí generace.
3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl 1: Region se rozvíjí udržitelným způsobem ve všech oblastech života s ohledem na
budoucí generace
Indikátor: počet obyvatel
Strategický cíl 2: Obyvatelé mají v regionu dostatečné zázemí pro plnohodnotný a spokojený život a
jsou hrdí na svůj region
Indikátor: počet obyvatel
Strategický cíl 3: Region ekonomicky vzkvétá za pomoci využití místních zdrojů, inovací, spolupráce
Indikátor: počet obyvatel
3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
1.1 Životní prostředí udržitelné pro budoucnost, ekologicky stabilní krajina
Rozvojová potřeba B, C
Opatření 1.1.1 Zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou
Rozvojová potřeba C
Opatření se zaměřuje na předcházení klimatické změny formou udržitelného nakládání s vodou
v krajině - zlepšení retenční a akumulační kapacity půdy, přírodě blízká opatření pro zadržování a
retenci vody, zlepšení struktury krajiny, revitalizace a renaturace vodních toků, protipovodňová
opatření, nakládání s melioracemi, ochrana zdrojů pitných vod, výstavba a zkapacitnění vodárenské
infrastruktury, zavádění technologií vyžadující menší spotřebu vody, využití dešťové vody, výstavba a
zkapacitnění ČOV, podpora domovních a kořenových čistíren, využití vyčištěných odpadních vod,
minimalizace plošného znečištění ze zemědělské výroby.
Opatření 1.1.2 Zvyšování ekologické stability krajiny
Rozvojová potřeba C
Opatření je zaměřeno na šetrné hospodaření v lesích - změna věkové a druhové struktury, podpora
mimoprodukčních a rekreačních funkcí, optimalizace lesnické infrastruktury, úprava vodního režimu,
přirozená obnova lesa; v rámci agrosystémů - osvěta směrem k vlastníkům půdy, nakládání
s melioracemi, způsob hospodaření s půdou, podpora udržitelných forem hospodaření, retence vody
na zemědělské půdě, protierozní ochrana, pozemkové úpravy.
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Opatření 1.1.3 Zvyšování biodiverzity a kvality ovzduší v sídlech, veřejná prostranství
Rozvojová potřeba B, C
Opatření je zaměřeno na výsadby, zelené plochy, revitalizace, obnovu a zakládání biotopů, revitalizaci
veřejných prostranství v obcích (např. vodní prvky, propustné povrchy, retenční nádrže atd.),
extenzivní péči o trávníky, výsadbu zeleně, ozeleňování ploch (stěny budov, fabrik, střech, parkoviště),
podporu místních obyvatel při budování lepších možností vytápění rodinných domů a při využívání
obnovitelných zdrojů energie.
Opatření 1.1.4 Snížení produkce odpadů, odpadové hospodářství
Rozvojová potřeba C
Opatření je zaměřeno na snižování produkce odpadu, zvyšování kvality a množství třídění odpadu,
zvýšení materiálového využití odpadu, zvýšení informovanosti a motivace.
1.2 Moderní a efektivní energetická opatření řešená ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé sféry
Rozvojová potřeba B, C
Opatření 1.2.1 Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie
Rozvojová potřeba B, C
Opatření je zaměřeno na výstavbu a modernizaci obnovitelných zdrojů energie - fotovoltaiky, solárnětermické kolektory, malé větrné elektrárny, tepelná čerpadla, energie z biomasy, bioplynové stanice a
na osvětu mezi investory, občany a v rámci územního plánování.
Opatření 1.2.2 Zvyšování energetické soběstačnosti
Rozvojová potřeba B, C
Opatření je zaměřeno na zavádění nových energetických konceptů v regionu – zvyšování energetické
soběstačnosti regionu z obnovitelných zdrojů, na vznik a rozvoj komunitní energetiky – podpora
spolupráce obcí a podnikatelů, na systematické zvyšování ekologického povědomí obyvatel.
Opatření 1.2.3 Snižování energetické náročnosti majetku obcí
Rozvojová potřeba B, C
Opatření je zaměřeno na podporu úprav vedoucích k energetickým úsporám budov a infrastruktury –
zateplení objektů, výměny stavebních výplní, zelené střechy a stěny, uspořádání širšího prostoru v okolí
budov a infrastruktury, využití prvků zelenomodré infrastruktury, systémy větrání, venkovní žaluzie a
stínící systémy, veřejné osvětlení, optimalizace technologií po stránce spotřeby energie, technologické
změny, inovace, chytrá řešení.
Opatření 1.2.4 Podpora elektromobility
Rozvojová potřeba B, C
Opatření je zaměřené na podporu čisté dopravy, elektromobility, sdílení (car sharing).
1.3 Zvýšený podíl bezmotorové dopravy, zlepšení jejího zázemí, zajištění bezpečnosti dopravy v
sídlech
Rozvojová potřeba A
Opatření 1.3.1 Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras včetně jejich zázemí
Rozvojová potřeba A
Opatření je zaměřené na rozšíření sítě cyklostezek a dalších liniových prvků zajišťujících bezpečný
pohyb cyklistů na komunikacích, zvýšení kvality a bezpečnosti cyklotras, značení nových cyklotras pro
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podporu využívání bezmotorové dopravy, zlepšení zázemí cyklostezek a cyklotras v podobě
doprovodné zeleně, mobiliáře, zázemí pro podporu cyklistiky v sídlech.
Opatření 1.3.2 Zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu a uživatelů dopravní
infrastruktury
Rozvojová potřeba A
Opatření je zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, bezbariérový
přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy a rekonstrukci zastávek, zvyšování bezpečnosti
dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu, rekonstrukci místních komunikací
a rekonstrukci a budování parkovacích míst.
2.1 Zajištěna dostatečná a kvalitní nabídka a infrastruktura sociálních a zdravotních služeb
Rozvojová potřeba D
Opatření 2.1.1 Zvýšení kapacit penzionů a domovů pro seniory, péče o seniory
Rozvojová potřeba D
Opatření je zaměřeno na budování dostatečného množství kapacit pro prožití důstojného a
spokojeného stáří obyvatel, péči o seniory ve smyslu jejich psychické a fyzické pohody, mezigenerační
projekty, aktivity jako doprovázení, edukace, poradenství a asistence, zapůjčování kompenzačních a
asistivních pomůcek usnadňujících péči v domácím prostředí; stabilizaci a podporu rozvoje a vzdělávání
zdravotnického a ostatního personálu, který v tomto odvětví pracuje.
Opatření 2.1.2 Rozšíření kapacity sociálních a zdravotních služeb
Rozvojová potřeba D
Opatření je zaměřeno na rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb zejména pro ohrožené a
znevýhodněné cílové skupiny, na podporu zázemí, vybavení a aktivit organizací zajišťujících systém
funkční a udržitelné péče a sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením; zvýšení míry
vzájemné spolupráce obcí s aktéry poskytujícími sociální služby v území, zavedení či posílení sociální
práce na obcích tam, kde to situace vyžaduje.
2.2 Obyvatelé aktivně tráví volný čas a rozvíjí se komunitní život
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření 2.2.1 Rozvíjení zázemí a činnosti komunitních center a spolků
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na výstavbu, obnovu, rekonstrukci, úpravy prostor a zázemí míst určených pro
komunitní a spolkový život obyvatel všech věkových kategorií v obcích regionu; zakládání nových
center; pořízení vybavení pro činnost spolků a center, podporu jejich aktivit, akcí a programů,
společnou propagaci v rámci regionu i navenek, podporu vzájemné spolupráce mezi spolky i dalšími
subjekty z regionu; podporu aktivit realizovaných občany jako členy komunity, aktivit občanských
iniciativ vzniklých za účelem řešení místních problémů, aktivit podporujících zapojování obyvatel do
dobrovolnické činnosti v rámci komunity.
Opatření 2.2.2 Zlepšování zázemí pro volnočasové aktivity, sportovišť, kulturních zařízení
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na výstavbu, úpravu, rozšíření míst, kde se mohou setkávat obyvatelé obcí
v regionu – veřejná prostranství, vnitřní a venkovní sportoviště, dětská hřiště, kulturní zařízení;
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vybavení veřejných prostranství vodními prvky, mobiliářem, herními prvky, veřejným osvětlením,
veřejnými toaletami; zázemí a vybavení tělocvičen, sokoloven, hřišť, dětských hřišť a dalších sportovišť;
budování, dovybavení, rekonstrukce naučných a fit stezek; budování, rekonstrukce, zázemí a vybavení
kulturních domů a dalších kulturních zařízení v obcích; podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů –
výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, budování a revitalizace
požárních nádrží.
Opatření 2.2.3 Uchovávány a rozvíjeny jsou regionální tradice, kultura a památky
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na podporu akcí, aktivit a činností subjektů z území regionu, které udržují a rozvíjí
regionální tradice, povědomí o historii regionu, zdejších zvycích a kultuře; podporu tradičních i nově
vznikajících, pravidelných i občasných akcí místního i nadregionálního významu; vytváření míst a
produktů, které budou reflektovat region, jeho tradice, zajímavosti, výjimečnosti; péči o hmotné i
nehmotné památky odkazující na místní historii, významné rodáky apod.; spolupráce mezi subjekty v
regionu.
2.3 Rozvinutý vzdělávací systém ve všech jeho formách
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření 2.3.1 Investovat do vnitřní a vnější infrastruktury ve vzdělávání
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na budování infrastruktury a zázemí pro mateřské školy, dětské skupiny, základní
školy, speciální školy, školní družiny a kluby, domy dětí, základní umělecké školy, knihovny a případné
další vzdělávací instituce; zajištění hygienických požadavků, moderních a specializovaných učeben,
zázemí pro děti, pedagogy i nepedagogické pracovníky, zázemí a technické vybavení knihoven,
zavádění využívání moderních technologií do výuky, zázemí pro podporu aktivit škol v souladu s
potřebami trhu práce a kompetencí pro 21. století.
Opatření 2.3.2 Podporovat wellbeing ve školách a aktivní trávení volného času dětí
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na rozvoj vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, na podporu
zavádění proinkluzivních opatření, poradenských služeb (např. školní psycholog), realizaci speciálně
zaměřených a preventivních programů, zavádění kvalitních metod a podpory výuky a to ve školách a
školských zařízeních, zařízeních a organizacích zajišťujících volnočasové aktivity pro děti; podporu
vytváření vazeb k regionu a komunitní programy; zkvalitňování zázemí a vybavení pro školní i
mimoškolní a volnočasové aktivity dětí; podporu aktivního trávení volného času dětí v době prázdnin,
podporu příměstských táborů.
Opatření 2.3.3 Podporovat vzdělávací aktivity ve všech podobách a spolupráci mezi všemi aktéry
vzdělávání
Rozvojová potřeba D, E, G
Opatření je zaměřeno na zkvalitňování spolupráce mezi zřizovateli, školami a všemi aktéry vzdělávání
formálního i neformálního, sdílení pozitivních přístupů ve vzdělávání, plánování partnerských aktivit,
vzájemnou motivaci mezi učiteli; podporu multikulturních a mezigeneračních vzdělávacích aktivit,
výchovně-vzdělávacích aktivit, environmentální vzdělávání, vzdělávání odborné veřejnosti apod.
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3.1 Lokální ekonomika se udržitelně rozvíjí na principu spolupráce a vzájemné podpory
Rozvojová potřeba E, F
Opatření 3.1.1 Podpora technologické i SW inovace podniků a podnikatelských procesů
Rozvojová potřeba F
Opatření je zaměřeno na podporu technologické inovace podniků - stroje a technologie pro výrobu a
služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru;
podporu automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů nejen výrobních; SW inovace v
podnicích - e-shop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové simulace, SW
bezpečnost, řízení procesů jakosti.
Opatření 3.1.2 Podpora činností a produktů místních podnikatelů a živnostníků, spolupráce v rámci
lokálního trhu
Rozvojová potřeba E, F
Opatření je zaměřeno na podporu, propagaci a rozvoj místních nezemědělských a zemědělských
producentů a lesního hospodářství – výstavba a stavební obnova, investice do strojů, nástrojů,
technologií a dalšího vybavení, vzdělávání, nástroje propagace a marketingu produktů a služeb,
spolupráce místních producentů navzájem i s dalšími subjekty v území za účelem zvýšení
konkurenceschopnosti, regionální značení výrobků; podpora zachování místních prodejen – stavební
úpravy, rekonstrukce, vybavení; pojízdné prodejny.
Opatření 3.1.3 Podpora zaměstnanosti na lokálním trhu práce
Rozvojová potřeba E, F
Opatření je zaměřeno na podporu zaměstnanosti na lokálním trhu např. formou propojování a sdílení
potřeb mezi zaměstnavateli, školami a veřejným sektorem, podporou zaměstnatelnosti rodičů
zajištěním smysluplného trávení volného času a prázdnin dětí, podporou tvorby pracovních míst
formou tzv. komunitně prospěšného zaměstnávání a komunitních projektů sdílených pracovníků a
pomůcek, tréninkových pracovních míst apod.
Opatření 3.1.4 Zavádění vysokorychlostního internetu, digitalizace, efektivní veřejná správa
Rozvojová potřeba F
Opatření je zaměřeno na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zefektivnění
veřejné správy a elektronizaci veřejných služeb, automatizaci zpracování digitálních dat, zvýšení
kybernetické bezpečnosti, sdílení elektronických služeb.
3.2 Region pečuje o své zajímavosti a koordinovaně rozšiřuje nabídku v oblasti cestovního ruchu
Rozvojová potřeba E, F
Opatření 3.2.1 Pečovat o památky a rozvíjet zázemí pro cestovní ruch
Rozvojová potřeba E, F
Opatření je zaměřeno na péči o kulturní, historické a přírodní památky a drobné památky místního
významu, expozice, muzea apod. Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci jejich technického zázemí,
vybavení, doprovodné infrastruktury. Revitalizaci sítě značení, vytváření navigačních systémů obcí,
rekonstrukci stávajících a budování nových turistických informačních center, řešení návštěvnického
provozu.
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Opatření 3.2.2 Vytvářet nové produkty CR a koordinovat rozvoj CR mezi subjekty v regionu
Rozvojová potřeba E, F
Opatření je zaměřeno na vytváření nových produktů cestovního ruchu včetně budování infrastruktury,
zázemí a marketingu pro turistiku, cykloturistiku, vodáctví, agroturistiku atd. ve spolupráci více
subjektů z území regionu i ve spolupráci s okolními regiony – např. vodácké stezky, cyklotrasy, naučné
stezky, společná marketingová kampaň regionu.
3.3 Region spolupracuje uvnitř i navenek pro udržitelný rozvoj ve všech oblastech života
Rozvojová potřeba A, B, C, D, E, F, G
Opatření 3.3.1 Spolupráce aktérů uvnitř regionu
Rozvojová potřeba A, B, C, D, E, F, G
Opatření je zaměřeno na rozvoj spolupráce mezi subjekty v regionu v oblastech všech specifických cílů
strategie. Koordinovat společné postupy, vzdělávání, propagaci, strategické plánování, smart řešení,
šíření příkladů dobré praxe.
Opatření 3.3.2 Spolupráce regionu v rámci ČR i zahraničí
Rozvojová potřeba A, B, C, D, E, F, G
Opatření je zaměřeno na podporu propagačních, informačních, vzdělávacích a volnočasových akcí
v oblastech všech specifických cílů strategie s přidanou hodnotou spolupráce mezi regiony v ČR i
zahraničí; propagaci regionu, jeho unikátů, historického kontextu, podnikatelského potenciálu i
geografického umístění za účelem výměny dobré praxe a navázání přeshraniční spolupráce, při
zapojení členů MAS, obcí, mikroregionu a zájmových sdružení.
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Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Mohelnicko, z.s.

Strategický cíl

Indikátor
strategického
cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

1: Region se
rozvíjí
udržitelným
způsobem ve
všech oblastech
života s ohledem
na budoucí
generace

počet obyvatel

1.1: Životní prostředí udržitelné
pro budoucnost, ekologicky
stabilní krajina

1.1.1: Zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou
1.1.2: Zvyšování ekologické stability krajiny
1.1.3: Zvyšování biodiverzity a kvality ovzduší v sídlech, veřejná prostranství
1.1.4: Snížení produkce odpadů, odpadové hospodářství

1.2: Moderní a efektivní
energetická opatření řešená ve
spolupráci subjektů veřejné i
soukromé sféry

1.2.1: Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie
1.2.2: Zvyšování energetické soběstačnosti
1.2.3: Snižování energetické náročnosti majetku obcí
1.2.4: Podpora elektromobility

1.3: Zvýšený podíl bezmotorové
dopravy, zlepšení jejího zázemí,
zajištění bezpečnosti dopravy v
sídlech

1.3.1: Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras včetně jejich zázemí
1.3.2: Zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu a uživatelů dopravní
infrastruktury

2.1: Zajištěna dostatečná a
kvalitní nabídka a infrastruktura
sociálních a zdravotních služeb

2.1.1: Zvýšení kapacit penzionů a domovů pro seniory, péče o seniory
2.1.2: Rozšíření kapacit nabízených sociálních a zdravotních služeb

2.2: Obyvatelé aktivně tráví
volný čas a rozvíjí se komunitní
život

2.2.1: Rozvíjení zázemí a činnosti komunitních center a spolků
2.2.2: Zlepšování zázemí pro volnočasové aktivity, sportovišť, kulturních zařízení
2.2.3: Uchovávány a rozvíjeny jsou regionální tradice, kultura a památky

2.3: Rozvinutý vzdělávací
systém ve všech jeho formách

2.3.1: Investovat do vnitřní a vnější infrastruktury ve vzdělávání
2.3.2: Podporovat wellbeing ve školách a aktivní trávení volného času dětí
2.3.3: Podporovat vzdělávací aktivity ve všech podobách a spolupráci mezi všemi
aktéry vzdělávání

2: Obyvatelé mají
v regionu
dostatečné
zázemí pro
plnohodnotný a
spokojený život a
jsou hrdí na svůj
region

počet obyvatel
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Strategický cíl

Indikátor
strategického
cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

3: Region
ekonomicky
vzkvétá za
pomoci využití
místních zdrojů,
inovací,
spolupráce

počet obyvatel

3.1: Lokální ekonomika se
udržitelně rozvíjí na principu
spolupráce a vzájemné podpory

3.1.1: Podpora technologické i SW inovace podniků a podnikatelských procesů
3.1.2: Podpora činností a produktů místních podnikatelů a živnostníků,
spolupráce v rámci lokálního trhu
3.1.3: Podpora zaměstnanosti na lokálním trhu práce
3.1.4: Zavádění vysokorychlostního internetu, digitalizace, efektivní veřejná
správa

3.2: Region pečuje o své
zajímavosti a koordinovaně
rozšiřuje nabídku v oblasti
cestovního ruchu

3.2.1: Pečovat o památky a rozvíjet zázemí pro cestovní ruch
3.2.2: Vytvářet nové produkty CR a koordinovat rozvoj CR mezi subjekty v
regionu

3.3: Region spolupracuje uvnitř
i navenek pro udržitelný rozvoj
ve všech oblastech života

3.3.1: Spolupráce aktérů uvnitř regionu
3.3.2: Spolupráce regionu v rámci ČR i zahraničí

Zdroj: vlastní zpracování na www.lags.cz
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Tabulka 4 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD MAS Mohelnicko, z.s.

Specifický cíl Strategického rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.1 Životní prostředí udržitelné pro budoucnost,
ekologicky stabilní krajina

1.1.1 Zadržování vody v krajině a
hospodaření s vodou

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

1.1 Životní prostředí udržitelné pro budoucnost,
ekologicky stabilní krajina

1.1.2 Zvyšování ekologické stability
krajiny

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

1.1 Životní prostředí udržitelné pro budoucnost,
ekologicky stabilní krajina

1.1.3 Zvyšování biodiverzity a kvality
ovzduší v sídlech, veřejná prostranství

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

1.1 Životní prostředí udržitelné pro budoucnost,
ekologicky stabilní krajina

1.1.4 Snížení produkce odpadů,
odpadové hospodářství

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

1.2 Moderní a efektivní energetická opatření řešená
ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé sféry

1.2.1 Zvyšování podílu obnovitelných
zdrojů energie

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center

1.2 Moderní a efektivní energetická opatření řešená
ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé sféry

1.2.2 Zvyšování energetické
soběstačnosti

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center

1.2 Moderní a efektivní energetická opatření řešená
ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé sféry

1.2.3 Snižování energetické náročnosti
majetku obcí

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

1.2 Moderní a efektivní energetická opatření řešená
ve spolupráci subjektů veřejné i soukromé sféry

1.2.4 Podpora elektromobility

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center

1.3 Zvýšený podíl bezmotorové dopravy, zlepšení
jejího zázemí, zajištění bezpečnosti dopravy v
sídlech

1.3.1 Rozšiřování sítě cyklostezek a
cyklotras včetně jejich zázemí

Specifický cíl 5.2: Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci
regionu a ve vazbě na aglomerace a metropole
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Specifický cíl Strategického rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.3 Zvýšený podíl bezmotorové dopravy, zlepšení
jejího zázemí, zajištění bezpečnosti dopravy v
sídlech

1.3.2 Zvýšení bezpečnosti účastníků
dopravního provozu a uživatelů
dopravní infrastruktury

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

2.1 Zajištěna dostatečná a kvalitní nabídka a
infrastruktura sociálních a zdravotních služeb

2.1.1 Zvýšení kapacit penzionů a
domovů pro seniory, péče o seniory

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

2.1 Zajištěna dostatečná a kvalitní nabídka a
infrastruktura sociálních a zdravotních služeb

2.1.2 Rozšíření kapacit nabízených
sociálních a zdravotních služeb

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

2.2 Obyvatelé aktivně tráví volný čas a rozvíjí se
komunitní život

2.2.1 Rozvíjení zázemí a činnosti
komunitních center a spolků

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

2.2 Obyvatelé aktivně tráví volný čas a rozvíjí se
komunitní život

2.2.2 Zlepšování zázemí pro
volnočasové aktivity, sportovišť,
kulturních zařízení

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

2.2 Obyvatelé aktivně tráví volný čas a rozvíjí se
komunitní život

2.2.3 Uchovávány a rozvíjeny jsou
regionální tradice, kultura a památky

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

2.3 Rozvinutý vzdělávací systém ve všech jeho
formách

2.3.1 Investovat do vnitřní a vnější
infrastruktury ve vzdělávání

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

2.3 Rozvinutý vzdělávací systém ve všech jeho
formách

2.3.2 Podporovat wellbeing ve školách a
aktivní trávení volného času dětí

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

2.3 Rozvinutý vzdělávací systém ve všech jeho
formách

2.3.3 Podporovat vzdělávací aktivity ve
všech podobách a spolupráci mezi
všemi aktéry vzdělávání

Specifický cíl 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
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Specifický cíl Strategického rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

3.1 Lokální ekonomika se udržitelně rozvíjí na
principu spolupráce a vzájemné podpory

3.1.1 Podpora technologické i SW
inovace podniků a podnikatelských
procesů

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

3.1 Lokální ekonomika se udržitelně rozvíjí na
principu spolupráce a vzájemné podpory

3.1.2 Podpora činností a produktů
místních podnikatelů a živnostníků,
spolupráce v rámci lokálního trhu

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

3.1 Lokální ekonomika se udržitelně rozvíjí na
principu spolupráce a vzájemné podpory

3.1.3 Podpora zaměstnanosti na
lokálním trhu práce

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

3.1 Lokální ekonomika se udržitelně rozvíjí na
principu spolupráce a vzájemné podpory

3.1.4 Zavádění vysokorychlostního
internetu, digitalizace, efektivní veřejná
správa

Specifický cíl 6.4: Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit
bezpečné poskytování elektronických služeb občanům

3.2 Region pečuje o své zajímavosti a koordinovaně
rozšiřuje nabídku v oblasti cestovního ruchu

3.2.1 Pečovat o památky a rozvíjet
zázemí pro cestovní ruch

Specifický cíl 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

3.2 Region pečuje o své zajímavosti a koordinovaně
rozšiřuje nabídku v oblasti cestovního ruchu

3.2.2 Vytvářet nové produkty CR a
koordinovat rozvoj CR mezi subjekty v
regionu

Specifický cíl 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 Region spolupracuje uvnitř i navenek pro
udržitelný rozvoj ve všech oblastech života

3.3.1 Spolupráce aktérů uvnitř regionu

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

3.3 Region spolupracuje uvnitř i navenek pro
udržitelný rozvoj ve všech oblastech života

3.3.2 Spolupráce regionu v rámci ČR i
zahraničí

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

Celkem 26 opatření, na cíle SRR21 navázáno 21 tj. 81%
Zdroj: vlastní zpracování na www.lags.cz
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Tabulka 5 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Mohelnicko, z.s.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2

Název
Opatření
Strategického
rámce
1.1.1
\ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.1.2
3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.1.3
3 3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.1.4
3 3 2 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.2.1
2 3 3 1 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.2.2
2 2 3 1 3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.2.3
2 2 3 1 3 3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.2.4
2 3 3 1 2 2 2 \ x x x x x x x x x x x x x x x x
1.3.1
2 2 3
1 1
3 \ x x x x x x x x x x x x x x x
1.3.2
2 3 \ x x x x x x x x x x x x x x
2.1.1
\ x x x x x x x x x x x x x
2.1.2
3 \ x x x x x x x x x x x x
2.2.1
2
\ x x x x x x x x x x x
2.2.2
2
2
2
3 \ x x x x x x x x x x
2.2.3
3 3 \ x x x x x x x x x
2.3.1
2
2
2 3
\ x x x x x x x x
2.3.2
3 3 2 3 \ x x x x x x x
2.3.3
3 3 3 3 3 \ x x x x x x
3.1.1
2 1 1 2 2 1 1
1 \ x x x x x
3.1.2
2 2 2
2 2
1 1
1 2
1 3 \ x x x x
3.1.3
1
1
1 3 3 \ x x x
3.1.4
1
1 1
2
1 3 3 2 \ x x
3.2.1
1
3
2 3
1 2 1 \ x
3.2.2
3
2 2 3
1 2 1 3 \
3.3.1
1 1 1 1 2 2 1 1 3
3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3
3.3.2
1
1 1 1
1
1
2
1 2 1 1 3 3
Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
\
3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
\

Popis vazeb:
 1.1.1-1.1.2: Opatření spolu souvisí územně, věcně a časově. V obou opatřeních budou realizovány
investice vedoucí k ochraně a stabilizaci krajiny v území.
 1.1.1-1.1.3: Opatření spolu souvisí z územního a věcného hlediska. Investiční projekty i osvěta
realizované v rámci opatření povedou ke zvýšení ochrany a zlepšování stavu životního prostředí v
území MAS.
 1.1.1-1.1.4: Opatření spolu souvisí z územního a věcného hlediska. Investiční projekty i osvěta
realizované v rámci opatření povedou ke zvýšení ochrany a zlepšování stavu životního prostředí v
území MAS.
 1.1.1-1.2.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Investiční projekty i osvěta realizované v
rámci opatření povedou ke zvýšení ochrany a zlepšování stavu životního prostředí v území MAS.
 1.1.1-1.2.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
 1.1.1-1.2.3: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
 1.1.1-1.2.4: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
 1.1.1-1.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
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 1.1.1-3.1.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí. Nové
























technologie ve výrobě mohou přispět k efektivnějšímu využití vodních zdrojů a snížení jejich
znečišťování.
1.1.1-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě.
1.1.1-3.3.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě.
1.1.2-1.1.3: Opatření spolu souvisí územně, věcně a časově. V obou případech budou realizovány
investice i neinvestiční osvětová činnost vedoucí k ochraně a stabilizaci krajiny v území a sídlech.
1.1.2-1.1.4: Opatření spolu souvisí územně, věcně a časově. V obou případech budou realizovány
investice i neinvestiční osvětová činnost vedoucí k ochraně a stabilizaci krajiny v území a sídlech.
1.1.2-1.2.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Realizované projekty z obou opatření mají
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v území.
1.1.2-1.2.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Realizované projekty z obou opatření mají
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v území.
1.1.2-1.2.3: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Realizované projekty z obou opatření mají
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v území.
1.1.2-1.2.4: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Realizované projekty z obou opatření mají
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v území.
1.1.2-1.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska. Realizované projekty z obou opatření mají
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v území.
1.1.2-3.1.1: Opatření spolu věcně souvisí. Podpora inovativních, moderních a šetrných výrobních
procesů a technologií přispěje ke snížení znečišťování životního prostředí.
1.1.2-3.1.2: Opatření spolu věcně a finančně souvisí. Podpora lokálního trhu a moderního strojního
a technologického vybavení v lesním a zemědělském hospodářství má příznivý dopad hospodaření
s půdou, využívání místních zdrojů a tím stabilizaci krajiny.
1.1.2-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě.
1.1.3-1.1.4: Opatření spolu souvisí z územního a věcného hlediska. Investiční projekty i osvěta
realizované v rámci opatření povedou ke zvýšení ochrany a zlepšování stavu životního prostředí v
území MAS.
1.1.3-1.2.1: Opatření spolu územně, věcně i finančně souvisí. Obě opatření jsou zaměřena na osvětu
a investice do ekologické stabilizace krajiny.
1.1.3-1.2.2: Opatření spolu souvisí z územního a věcného hlediska. Komunitní spolupráce a
osvětová činnost, stejně jako investice do opatření jsou nezbytná pro změnu vnímání krajiny a jejich
zdrojů a trvale udržitelný rozvoj.
1.1.3-1.2.3: Opatření spolu souvisí z územního věcného i finančního hlediska. Obě opatření jsou
zaměřena osvětu a investice do ekologické stabilizace v sídlech.
1.1.3-1.2.4: Opatření spolu obecně souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí,
konkrétně pak v investicích do zlepšení kvality ovzduší.
1.1.3-1.3.1: Opatření spolu obecně souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí,
konkrétně pak v investicích, které se projeví ve zlepšení kvality ovzduší.
1.1.3-3.1.1: Opatření spolu věcně souvisí. Podpora inovativních, moderních a šetrných výrobních
procesů a technologií přispěje ke snížení znečišťování životního prostředí.
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 1.1.3-3.1.2: Opatření spolu věcně a finančně souvisí. Podpora lokálního trhu a moderního strojního



























a technologického vybavení v lesním a zemědělském hospodářství má příznivý dopad na kvalitu
ovzduší i biodiverzitu krajiny.
1.1.3-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě v rámci regionu.
1.1.4-1.2.1: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
1.1.4-1.2.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
1.1.4-1.2.3: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
1.1.4-1.2.4: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska ochrany životního prostředí.
1.1.4-3.1.1: Opatření spolu věcně souvisí. Podpora inovativních, moderních a šetrných výrobních
procesů a technologií přispěje ke snížení vzniku odpadů a tím znečišťování životního prostředí.
1.1.4-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě.
1.1.4-3.3.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy může dojít ke spolupráci více subjektů
na realizaci projektů nebo k předávání dobré praxe a osvětě.
1.2.1-1.2.2: Opatření spolu souvisí věcně, územně i finančně. Obě jsou zaměřena na investice do
energeticky úsporných opatření a spolupráci subjektů z regionu v této oblasti.
1.2.1-1.2.3: Opatření spolu souvisí věcně, územně i finančně. Obě jsou zaměřená na investice do
energeticky úsporných opatření.
1.2.1-1.2.4: Opatření spolu věcně souvisí. Obě jsou zaměřena na investice do energeticky úsporných
opatření.
1.2.1-1.3.1: Opatření spolu věcně a územně souvisí. Jsou zaměřena na investice vedoucí k ochraně
životního prostředí pomocí podpory udržitelných a ekologických forem dopravy.
1.2.1-2.2.2: Opatření spolu souvisí územně a finančně. Investice do výstavby obnovitelných zdrojů
energie mohou být současně investicemi při realizaci zázemí volnočasových aktivit, např. solární
kolektory na tělocvičně apod.
1.2.1-2.3.1: Opatření spolu souvisí územně a finančně. Investice do výstavby obnovitelných zdrojů
energie mohou být současně investicemi při realizaci vnější infrastruktury ve vzdělávání např.
solární kolektory na budově školy apod.
1.2.1-3.1.1: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do obnovitelných zdrojů energie, a
to jak do instalací, tak do vývoje, spolupráce a sdílení zkušeností mezi soukromým a veřejným
sektorem v území.
1.2.1-3.1.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do obnovitelných zdrojů energie, a
to jak do instalací, tak do vývoje, spolupráce a sdílení zkušeností mezi soukromým a veřejným
sektorem v území.
1.2.1-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností mezi
jednotlivými subjekty v území v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.
1.2.1-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli využívání obnovitelných zdrojů energie.
1.2.2-1.2.3: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Obě opatření jsou
zaměřená na podporu obnovitelných zdrojů energie a to jak investic, tak spolupráce a koncepčních
řešení v rámci regionu.
1.2.2-1.2.4: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Obě opatření jsou
zaměřená na podporu obnovitelných zdrojů energie a to jak investic, tak spolupráce a koncepčních
řešení v rámci regionu.
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 1.2.2-1.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného a územního hlediska. Obě opatření jsou zaměřená na
























ochranu životního prostředí a to jak investicemi, tak spoluprací a hledáním koncepčních řešení v
rámci regionu.
1.2.2-3.1.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností mezi
soukromým a veřejným sektorem a investic do obnovitelných zdrojů energie.
1.2.2-3.1.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností mezi
soukromým a veřejným sektorem a investic do obnovitelných zdrojů energie.
1.2.2-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností mezi
jednotlivými subjekty v území v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.
1.2.2-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska výměny zkušeností mezi regiony v oblasti
komunitní energetiky a využívání obnovitelných zdrojů energie.
1.2.3-1.2.4: Opatření spolu věcně a finančně souvisí z hlediska investic do energeticky úsporných
řešení na majetku obcí (budovy, stroje, elektromobily na údržbu veřejných prostranství apod.).
1.2.3-2.2.1: Opatření spolu věcně a finančně souvisí z hlediska investic do energeticky úsporných
řešení na majetku obcí (budovy, stroje, elektromobily na údržbu veřejných prostranství apod.).
1.2.3-2.2.2: Opatření spolu věcně a finančně souvisí z hlediska investic do energeticky úsporných
řešení na majetku obcí (budovy, stroje, elektromobily na údržbu veřejných prostranství apod.).
1.2.3-2.3.1: Opatření spolu věcně a finančně souvisí z hlediska investic do energeticky úsporných
řešení na majetku obcí (budovy, stroje, elektromobily na údržbu veřejných prostranství apod.).
1.2.3-3.1.1: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do obnovitelných zdrojů energie, a
to jak do instalací, tak do vývoje, spolupráce a sdílení zkušeností mezi soukromým a veřejným
sektorem v území.
1.2.3-3.2.1: Opatření spolu věcně a finančně souvisí z hlediska investic do energeticky úsporných
řešení na majetku obcí (budovy, stroje, elektromobily na údržbu veřejných prostranství apod.).
1.2.3-3.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného a územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností
mezi subjekty v regionu na poli využívání obnovitelných zdrojů energie.
1.2.4-1.3.1: Opatření spolu věcně, územně i finančně souvisí. Jedná se o spolupráci subjektů v
regionu na koncepčním řešení rozvoje udržitelných forem dopravy a investic do ní.
1.2.4-1.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do dopravní infrastruktury a
bezpečnosti dopravy.
1.2.4-3.1.1: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do moderních, inovativních a
ekologických řešení dopravy, a to jak do instalací, tak do vývoje, spolupráce a sdílení zkušeností
mezi soukromým a veřejným sektorem v území.
1.2.4-3.1.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do moderních, inovativních a
ekologických řešení dopravy, a to jak do instalací, tak do vývoje, spolupráce a sdílení zkušeností
mezi soukromým a veřejným sektorem v území.
1.2.4-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností mezi
jednotlivými subjekty v území v oblasti elektromobility.
1.2.4-3.3.2: Opatření spolu souvisí z hlediska spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti
elektromobility mezi regiony.
1.3.1-1.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Obě opatření jsou
zaměřena na investice do dopravní infrastruktury a zvyšování bezpečnosti dopravy.
1.3.1-2.2.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska investic do infrastruktury a zázemí pro aktivní
trávení volného času obyvatel.
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 1.3.1-3.1.2: Opatření spolu územně souvisí z hlediska propojení regionu sítí cyklostezek, podpory























cestovního ruchu (cykloturistika) a podpory lokálních producentů. Jedná se o spolupráci a
koncepční řešení mezi veřejným a soukromým sektorem na způsobu vedení cyklodopravy a
zapojení zajímavostí a producentů.
1.3.1-3.2.1: Opatření spolu územně, věcně a finančně souvisí z hlediska propojení regionu sítí
cyklostezek, podpory cestovního ruchu (cykloturistika) a podpory lokálních producentů. Jedná se o
spolupráci a koncepční řešení mezi veřejným a soukromým sektorem na způsobu vedení
cyklodopravy a zapojení zajímavostí a producentů.
1.3.1-3.2.2: Opatření spolu územně souvisí z hlediska propojení regionu sítí cyklostezek, podpory
cestovního ruchu (cykloturistika) a podpory lokálních producentů. Jedná se o spolupráci a
koncepční řešení mezi veřejným a soukromým sektorem na způsobu vedení cyklodopravy a
zapojení zajímavostí a producentů.
1.3.1-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska propojení regionu sítí cyklostezek, podpory
cestovního ruchu (cykloturistika) a podpory lokálních producentů. Jedná se o spolupráci a
koncepční řešení mezi veřejným a soukromým sektorem na způsobu vedení cyklodopravy a
zapojení zajímavostí a producentů.
2.2.1-2.2.2: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jedná se o investice
do infrastruktury a zázemí pro volnočasové aktivity, činnost spolků a komunitní spolupráci.
2.1.2-2.1.1: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Opatření jsou
zaměřena na investice a neinvestiční aktivity v oblasti sociální a zdravotní péče o obyvatele.
2.2.1-2.2.3: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jedná se o podporu
investičních a zejména neinvestičních aktivit místní komunity a spolků s cílem rozvoje a udržení
tradic a památek.
2.2.1-2.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jedná se o investice
do infrastruktury a zázemí, které využívají školské subjekty, ale mohou je využívat i spolky a místní
komunita.
2.2.1-2.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jedná se o podporu
investičních a zejména neinvestičních aktivit místní komunity a spolků zaměřených na aktivní
trávení volného času dětí.
2.2.1-2.3.3: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jedná se o podporu
investičních a zejména neinvestičních aktivit místní komunity a spolků zaměřených na volnočasové
aktivity a vzdělávání dětí i dospělých v různých oblastech.
2.2.1-3.1.3: Opatření spolu souvisí z územního hlediska v oblasti neinvestičních aktivit komunity a
spolků ve vzdělávání a síťování obyvatel a subjektů v regionu.
2.2.1-3.2.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska v oblasti neinvestičních aktivit komunity a
spolků v podpoře místních památek, tradic a síťování subjektů v regionu.
2.2.1-3.3.1: Opatření spolu souvisí z územního, věcného i finančního hlediska v oblasti
neinvestičních aktivit komunity a spolků při síťování subjektů v regionu.
2.2.1-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska výměny zkušeností mezi regiony v oblasti
komunitní spolupráce a spolkové činnosti.
2.2.2-2.2.3: Opatření spolu územně, věcně i finančně souvisí. Opatření 2.2.2 je zaměřeno zejména
na investiční podporu infrastruktury a zázemí veřejných prostor a volnočasových aktivit v obcích.
Opatření 2.2.3 pak následně na zejména neinvestiční činnost spolků a komunity využívající tuto
infrastrukturu a zázemí.
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 2.2.2-2.3.1: Opatření spolu územně, věcně i finančně souvisí. V obou opatřeních jsou aktivity na


























podporu investic do infrastruktury a zázemí budov a prostor pro potřeby obyvatel obcí. Mnohdy se
jedná o provázané investice (např. školní hřiště).
2.2.2-2.3.2: Opatření spolu územně, věcně i finančně souvisí. Opatření 2.2.2 je zaměřeno zejména
na investiční podporu infrastruktury a zázemí veřejných prostor a volnočasových aktivit v obcích.
Opatření 2.3.2 pak následně na zejména neinvestiční činnost spolků a komunity využívající tuto
infrastrukturu a zázemí pro práci s dětmi.
2.2.2-2.3.3: Opatření spolu územně, věcně i finančně souvisí. Opatření 2.2.2 je zaměřeno zejména
na investiční podporu infrastruktury a zázemí veřejných prostor a volnočasových aktivit v obcích.
Opatření 2.3.3 pak následně na zejména neinvestiční činnost spolků a komunity využívající tuto
infrastrukturu a zázemí.
2.2.2-3.1.2: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce veřejného a soukromého sektoru
a investic do veřejných prostranství a vzhledu obcí.
2.2.2-3.2.1: Opatření spolu územně a věcně souvisí z hlediska spolupráce veřejného a soukromého
sektoru a investic do infrastruktury pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, které mají dopad na
celkový vzhled obcí a jejich atraktivitu.
2.2.2-3.2.2: Opatření spolu územně a věcně souvisí z hlediska spolupráce veřejného a soukromého
sektoru a investic do infrastruktury pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, které mají dopad na
celkový vzhled obcí a jejich atraktivitu.
2.2.2-3.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného, územního i finančního hlediska. Jde o koordinaci
aktivit dotčených subjektů v regionu při řešení opatření 2.2.2.
2.2.3-2.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska vzdělávání mladé generace a pedagogických
pracovníků v oblasti regionálních tradic a kultury s cílem vytváření si pozitivního vztahu k regionu.
2.2.3-2.3.3: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska a jde zejména o neinvestiční aktivity
zaměřené na vzdělávání všech obyvatel v oblasti regionálních tradic a kultury a jejich zapojení do
akcí s cílem vytváření si pozitivního vztahu k regionu.
2.2.3-3.1.2: Opatření spolu souvisí z územního a věcného hlediska v oblasti spolupráce subjektů
soukromého i veřejného sektoru na udržování místních tradic a spolupráce při realizaci akcí v
regionu, při vytváření regionálního značení výrobků.
2.2.3-3.2.1: Opatření spolu souvisí z finančního hlediska, kdy opatření 3.2.1 je zaměřeno na
investice do infrastruktury cestovního ruchu, která je následně využívána a chráněna v rámci
neinvestičních akcí opatření 2.2.3 pro podporu rozvoje místní identity obyvatel.
2.2.3-3.2.2: Opatření spolu souvisí z územního, věcného i finančního hlediska. Jde o investice
zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu a neinvestiční akce využívající tuto infrastrukturu a
místní zajímavosti k tvorbě nových akcí a produktů CR.
2.2.3-3.3.1: Opatření spolu souvisí v oblasti neinvestiční podpory spolupráce subjektů v regionu v
oblasti uchování tradic a ochrany kulturního dědictví.
2.2.3-3.3.2: Opatření spolu souvisí v oblasti neinvestiční podpory spolupráce regionů v oblasti
ochrany kulturního dědictví.
2.3.1-2.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného i finančního hlediska. Opatření 2.3.1 zahrnuje
investiční akce do infrastruktury a zázemí, opatření 2.3.2 následně využití této infrastruktury pro
neinvestiční aktivity ve vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže.
2.3.1-2.3.3: Opatření spolu souvisí z věcného i finančního hlediska. Opatření 2.3.1 zahrnuje
investiční akce do infrastruktury a zázemí, opatření 2.3.3 následně využití této infrastruktury pro
neinvestiční aktivity ve vzdělávání pro všechny věkové kategorie v různých oblastech.
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 2.3.1-3.1.3: Opatření spolu souvisí z věcného i finančního hlediska. Opatření 2.3.1 zahrnuje



























investiční akce do infrastruktury pro vzdělávání, opatření 3.1.3 následně využití této infrastruktury
pro vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce.
2.3.1-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí. Jedná se o koordinaci a spolupráci subjektů při
plánování a realizaci investičních akcí do infrastruktury pro školy a další vzdělávací instituce.
2.3.2-2.3.3: Opatření spolu souvisí územně, věcně i finančně. Jedná se zejména o neinvestiční akce
zaměřené na zvýšení kvality ve vzdělávání a formální i neformální vzdělávání obyvatel a subjektů v
regionu.
2.3.2-3.3.1: Opatření spolu souvisí z věcného a územního hlediska spolupráce a sdílení zkušeností
mezi subjekty v regionu na poli vzdělávání.
2.3.3-3.1.1: Opatření spolu územně souvisí v oblasti realizace neinvestičních aktivit vzdělávání pro
všechny subjekty v regionu a plánování partnerských aktivit s ohledem na potřeby lokálního trhu
práce.
2.3.3-3.1.2: Opatření spolu územně souvisí v oblasti realizace neinvestičních aktivit vzdělávání pro
všechny subjekty v regionu a plánování partnerských aktivit s ohledem na potřeby lokálního trhu
práce.
2.3.3-3.1.3: Opatření spolu územně souvisí v oblasti realizace neinvestičních aktivit vzdělávání pro
všechny subjekty v regionu a plánování partnerských aktivit s ohledem na potřeby lokálního trhu
práce.
2.3.3-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí v oblasti realizace neinvestičních aktivit vzdělávání pro
všechny subjekty v regionu a plánování partnerských aktivit s ohledem na potřeby lokálního trhu
práce.
3.1.1-3.1.2: Opatření spolu věcně a finančně souvisí, jedná se o investice na podporu místních
podniků a firem, inovace a ekologicky šetrná řešení.
3.1.1-3.1.3: Opatření spolu územně souvisí. Opatření 3.1.1 je zaměřeno na investice do inovací ve
výrobě místních podniků, opatření 3.1.3 pak podporuje vzdělávání a tvorbu nových pracovních míst
s ohledem na potřeby v regionu.
3.1.1-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce mezi podnikatelskými,
vzdělávacími i veřejnými subjekty v oblasti inovativních řešení, sdílení dobré praxe.
3.1.1-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli inovací mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
3.1.2-3.1.3: Opatření spolu územně souvisí. Opatření 3.1.2 je zaměřeno na investice pro lokální
producenty, opatření 3.1.3 pak podporuje vzdělávání a tvorbu nových pracovních míst s ohledem
na potřeby v regionu.
3.1.2-3.2.1: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy v opatření 3.1.2 jsou podporováni
lokální producenti a jejich produkty a v opatření 3.2.1 zázemí pro cestovní ruch, které svojí činností
a produkty místní producenti spoluvytvářejí.
3.1.2-3.2.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska, kdy v opatření 3.1.2 jsou podporováni
lokální producenti a jejich produkty a v opatření 3.2.2 produkty cestovního ruch, které svojí činností
a produkty místní producenti spoluvytvářejí.
3.1.2-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce mezi podnikatelskými,
vzdělávacími i veřejnými subjekty v oblasti spolupráce na lokálních trhu.
3.1.2-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli podpory lokální ekonomiky mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
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regionu podporou rozvoje cestovního ruchu.
3.1.3-3.2.2: Opatření spolu souvisí z územního hlediska tvorbou nových pracovních příležitostí v
regionu podporou rozvoje cestovního ruchu.
3.1.3-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce mezi podnikatelskými,
vzdělávacími i veřejnými subjekty v oblasti zaměstnanosti na lokálním trhu práce.
3.1.3-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli podpory lokální ekonomiky mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
3.1.4-1.2.3: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Investice do optimalizace energetického stavu obecních budov
následně souvisí s moderními možnostmi správy a řízení energií v budovách.
3.1.4-2.2.1: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Dále opatření souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního
internetu a jeho využití při činnosti i volnočasových aktivitách subjektů v obci.
3.1.4-2.2.2: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Dále opatření souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního
internetu a jeho využití při činnosti i volnočasových aktivitách subjektů v obci.
3.1.4-2.3.1: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Dále opatření souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního
internetu a jeho využití ve vzdělávacích institucích.
3.1.4-2.3.3: Opatření spolu souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního internetu a dalších
moderních forem elektronické správy a následného využití při činnostech a práci vzdělávacích
subjektů v obci.
3.1.4-3.1.1: Opatření spolu věcně souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního internetu a dalších
moderních forem elektronické správy dat v regionu a realizace investiční aktivit na podporu inovací
v podnicích.
3.1.4-3.1.2: Opatření spolu věcně souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního internetu a dalších
moderních forem elektronické správy dat v regionu a následného využití v rámci lokální ekonomiky.
3.1.4-3.1.3: Opatření spolu věcně souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního internetu a dalších
moderních forem elektronické správy dat v regionu a následného využití v rámci lokální ekonomiky.
3.1.4-3.2.1: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Dále opatření souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního
internetu a jeho využití v rámci lokální ekonomiky a odvětví cestovního ruchu.
3.1.4-3.2.2: Opatření spolu věcně souvisí z hlediska optimalizace a elektronizace veřejné správy a
správy majetku ve vlastnictví obcí. Dále opatření souvisí v ohledu zavádění vysokorychlostního
internetu a jeho využití v rámci lokální ekonomiky a odvětví cestovního ruchu.
3.1.4-3.3.1: Opatření spolu věcně a územně souvisí z hlediska spolupráce subjektů na plánování a
následné realizaci aktivit v oblasti elektronizace.
3.1.4-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli digitalizace a elektronizace mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
3.2.1-3.2.2: Opatření spolu souvisí územně, věcně i finančně. V rámci opatření 3.2.1 jde zejména o
investice do infrastruktury cestovního ruchu, v opatření 3.2.2 pak o neinvestiční akce využívající
infrastrukturu a zázemí pro tvorbu zajímavých produktů cestovního ruchu.
3.2.1-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce všech subjektů z regionu v oblasti
udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
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 3.2.1-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na

poli udržitelného cestovního ruchu mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
 3.2.2-3.3.1: Opatření spolu územně souvisí z hlediska spolupráce všech subjektů z regionu v oblasti
udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
 3.2.2-3.3.2: Opatření spolu souvisí z věcného hlediska sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe na
poli udržitelného cestovního ruchu mezi subjekty z různých regionů v ČR i zahraničí.
 3.3.1-3.3.2: Opatření spolu věcně souvisí, jedná se o opatření zaměřená na spolupráci a sdílení
zkušeností jak uvnitř regionu, tak navenek.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Ustavující valná hromada MAS Mohelnicko se konala 15. 11. 2007, viz zakládací listina
http://www.masmohelnicko.cz/dokumenty/nova-stranka-4/.
MAS Mohelnicko, z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde
o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy), hájícími veřejné a soukromé
socioekonomické zájmy, působícími na území ORP Mohelnice, které vyslovily souhlas s realizací SCLLD
MAS Mohelnicko 2021-2027 na svém území.
MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány,
jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS Mohelnicko, z.s.
(http://www.masmohelnicko.cz/dokumenty/nova-stranka-4/). Způsoby jednání jednotlivých
povinných orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou zveřejněny na webu MAS:
http://www.masmohelnicko.cz/dokumenty/nova-stranka-4/.
Povinné orgány MAS:





Valná hromada – nejvyšší orgán MAS
Rada spolku – rozhodovací orgán MAS
Výběrová komise – výběrový orgán MAS
Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS

Obrázek 3 Organizační struktura MAS Mohelnicko, z.s.

Zdroj: Vlastní zpracování
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Statutárním zástupcem MAS je předseda Rady spolku, který jedná jménem spolku, zastupuje jej
navenek, podepisuje příslušné dokumenty, zajišťuje administrativní chod spolku a řídí Radu spolku a
Sekretariát.
Sekretariát = Kancelář MAS zřizuje Rada spolku. Kancelář MAS je organizačním útvarem spolku, který
organizačně a administrativně zajišťuje činnost spolku. Kancelář tvoří vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD, který zodpovídá za realizaci SCLLD a manažeři MAS.
Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS:
http://www.masmohelnicko.cz/kontaktujte-nas/.
Stanovy dále uvádějí, že členem spolku se může stát občan daného území po dovršení 18 let nebo
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo, či provozovnu v daném
území nebo v tomto území prokazatelně působí. Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem
pouze jednoho povinného orgánu.
Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD.
Každý člen může být v jedné zájmové skupině podle své převažující činnosti. Přehled zájmových skupin
je uveden v následující tabulce.
Tabulka 6 Přehled zájmových skupin

Zájmová skupina
ZS 1 - obce
ZS 2 – zemědělství, lesnictví, potravinářství
ZS 3 – podnikání v ostatních oblastech
ZS 4 – vzdělávání, sociální služby
ZS 5 – spolky
ZS 6 - občané
Zdroj: Vlastní zpracování

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zajišťují propagaci a prezentaci činnosti MAS v rámci realizace SCLLD. Hlavním
komunikačním a prezentačním kanálem MAS jsou webové stránky, kde jsou zveřejňovány nejen
všechny povinné dokumenty, ale také aktuality a důležité informace. Členové MAS jsou oslovováni
s aktualitami a důležitými informacemi adresně pomocí e-mailu. Největší dosah v území mají
informace umístěné ve zpravodajích členských obcí. Konzultační činnost probíhá telefonicky a
osobními schůzkami. Přehled animačních aktivit je uveden níže v tabulce.
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Tabulka 7 Animační aktivity MAS Mohelnicko

Aktivita
Webové stránky
Sociální sítě
Články ve zpravodajích
členských obcí

Nástěnka
Publikace

Prezentace v regionální TV
Spolupráce s mikroregionem
Mohelnicko
Veřejné projednávání v rámci
přípravy strategie
Konzultace v rámci SCLLD
Semináře pro žadatele
k vyhlášeným výzvám
Prezentace MAS na národní a
mezinárodní úrovni
Výroční zpráva
Síťování v území

Popis aktivity
Správa a aktualizace informací na webu MAS Mohelnicko.
Správa a aktualizace FB stránek.
Články s informací o aktuálním dění v rámci realizace SCLLD.
Zpravodaje obcí vychází jako měsíčníky až občasníky
v elektronické i papírové podobě a jsou distribuovány do všech
domácností v dané obci.
Velká venkovní nástěnka/vitrína v Mohelnici na budově MěÚ
s aktuálními zprávami o činnosti MAS Mohelnicko.
Vydání publikace většího rozsahu o úspěšně realizovaných
projektech podpořených v rámci realizace SCLLD na Mohelnicku.
Krátký spot o významných aktivitách MAS Mohelnicko.
Mohelnická TV má dosah v rámci regionu a její výstupy jsou ke
zhlédnutí na internetu.
Prezentace činnosti MAS (letáky, nástěnka, banner, osobní účast)
na akcích mikroregionu.
Veřejně dostupná jednání v průběhu zpracování SCLLD.
Osobní, telefonické a e-mailové konzultace v průběhu přípravy a
realizace SCLLD s případnými žadateli a příjemci.
Semináře k jednotlivým vyhlašovaným výzvám.
Prezentace na veletrzích, festivalech, setkáních apod.
Výroční zpráva je vydávána každý rok a po schválení uveřejněna
na webu MAS.
Navazování spolupráce mezi subjekty v území v rámci realizace
různých akcí a aktivit.

Zdroj: Vlastní zpracování

Kancelář MAS velmi úzce spolupracuje s mikroregionem Mohelnicko a je také realizátorem projektů
MAP vzdělávání. Cílové skupiny uvedených subjektů/projektů jsou různé, díky spolupráci a sdíleným
postupům mají však animační aktivity široký dosah. Síťování aktérů rozvoje v rámci území je díky
spolupráci vysoce rozvinuto.
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4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Mohelnicko, z.s. 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
Sledování hodnot indikátorů na úrovní strategických cílů bude provádět MAS na základě aktuálních
hodnot z webu ČSÚ.
Tabulka 8 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl
Region se rozvíjí
udržitelným
způsobem ve
všech oblastech
života s ohledem
na budoucí
generace
Obyvatelé mají v
regionu
dostatečné
zázemí pro
plnohodnotný a
spokojený život a
jsou hrdí na svůj
region
Region
ekonomicky
vzkvétá za
pomoci využití
místních zdrojů,
inovací,
spolupráce

Indikátor

Měrná jednotka

Výchozí hodnota
(1. 1. 2021)

Cílová hodnota
(31. 12. 2027)

Počet obyvatel
území MAS

Počet osob

18 403

18 420

Počet obyvatel
území MAS

Počet osob

18 403

18 420

Počet obyvatel
území MAS

Počet osob

18 403

18 420

Zdroj: Vlastní zpracování

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 Mohelnici dne 7. 7. 2021

předseda MAS Mohelnicko, z.s.
Jiří Kvíčala, DiS.

38

