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1.1.

Financování opatření SCLLD

Tabulka č. 1: Přehled strategických, specifických cílů a opatření a jejich financování
Strategický cíl
A1: Rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst
A 1.1. Zvýšit konkurenceschopnost podniků a vytvořit nový
Specifický cíl
pracovní místa
A 1.1.1. Rozvoj podnikatelské činnosti
A 1.1.2. Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti
Opatření
A 1.1.3. Podpora sociálního podnikání
A 1.1.4. Vzdělávání a poradenství pro podnikatele
A 1.2. Využít potenciál cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost
Specifický cíl
v regionu
A 1.2.1. Vytváření kvalitních podmínek pro turisty podporou
podnikatelských subjektů zaměřených na cestovní
ruch
Opatření
A 1.2.2. Rekonstrukce a zpřístupnění památek a jejich okolí
A 1.2.3. Zkvalitnění propagace regionu a tvorba turistických
produktů
Strategický cíl
B2: Zkvalitnění veřejných služeb a technické infrastruktury v obcích
Specifický cíl
B 2.1. Rozvoj školství
B 2.1.1. Modernizace vybavení ve školách a výstavba nových
učeben
B 2.1.2. Modernizace výuky
Opatření
B 2.1.3. Dostatek kvalifikovaných učitelů
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Specifický cíl
Opatření
Strategický cíl

B 2.2. Zajistit rozvoj a dostupnost sociálních služeb na území
B 2.2.1. Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících
B 2.2.2. Podpora rozvoje sociální infrastruktury
B 2.3. Udržet zdravotní střediska v obcích a zajistit kvalitní
lékařskou péči
B 2.3.1 Podpora mladých lékařů
B 2.3.2. Zajištění dostupnosti lékaře pro osoby tělesně
postižené a seniory
B 2.4. Veřejná správa
B 2.4.1. Spolupráce v území
B 2.4.2. Zefektivnění výkonu veřejné zprávy
B 2.5. Infrastruktura v obcích a obecní budovy
B 2.5.1. Modernizace technické infrastruktury
B 2.5.2. Modernizace obecních budov
B 2.6. Zlepšit občanskou vybavenost
B 2.6.1. Dobudování sportovní infrastruktury
B 2.6.2. Vytvoření podmínek pro komerční služby
C3: Zlepšení dopravní infrastruktury
C 3.1. Zlepšit stav silniční infrastruktury
C 3.1.1. Rekonstrukce silnic II. a III. třídy a místních komunikací
C 3.2. Zkvalitnit obslužnost území veřejnou dopravou
C 3.2.1. Zvýšení počtu autobusových spojení
B 3.3. Zvýšit bezpečnost dopravy
C 3.3.1. Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel
C 3.3.2. Řešení dopravně nebezpečných míst v obcích
D4: Uchování kvality životního prostředí

Zdroj financování

SCLLD
SCLLD
SCLLD
Jiné

SCLLD
SCLLD
PRV, jiné
Zdroj financování
SCLLD
MŠMT, OP VVV,
vlastní
MŠMT, OP VVV,
jiné
SCLLD
SCLLD

Jiné
Jiné
SCLLD
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Zdroj financování
IROP, SFDI, Jiné
Jiné
IROP, Jiné
IROP, Jiné
Zdroj financování
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Specifický cíl

D 4.1.Resilience a klimatické změny
D 4.1.1. Prevence poškozování krajiny a podpora dalších preventivních
opatření
Opatření
D 4.1.2. Dostatečné vybavení IZS
Specifický cíl
D 4.2. Zlepšit péči o krajinu
D 4.2.1. Šetrné lesní a zemědělské hospodaření
Opatření
D 4.2.2. Výsadba / obnova zeleně v krajině a podpora zachování
krajinného rázu
Specifický cíl
D 4.3. Omezit dopady lidské činnosti
D 4.3.1 Výstavba infrastruktury pro čištění odpadních vod
Opatření
D 4.3.2. Optimalizace nakládání s odpady
D 4.3.3. Omezování zdrojů lokálního znečištění ovzduší
Strategický cíl
E5: Udržení aktivního života v obcích
Specifický cíl
E 5.1. Zlepšit podmínky pro spolkovou činnost v obcích
E 5.1.1. Podpora práce s dětmi a jejich rodiči, podpora
propagace činnosti spolků a sportovních klubů
Opatření
E 5.1.2. Modernizace vybavení potřebné k provozování činnosti
spolku nebo sportovního klubu
Zdroj: vlastní zpracování

PRV, Jiné
IROP, Jiné
SCLLD
PRV, Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Zdroj financování
Jiné
Jiné
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1.2.

Strategické cíle, specifické cíle a opatření SCLLD

V níže uvedených tabulkách jsou definovány klíčové oblasti včetně stanovených strategických, specifických
cílů a opatření SCLLD.
Tabulka č. 2: Definování klíčové oblasti A. Ekonomicky soběstačný region, stanovení strategického cíle, specifického
cíle a opatření SCLLD

A. Ekonomicky soběstačný region
Klíčová oblast A. zahrnuje veškeré potřeby území vázané na zaměstnanost obyvatelstva, spolupráci jednotlivých
ekonomických subjektů v regionu, podporu malého a středního podnikání, podpora OSVČ, dostatečná vybavenost
podniků a realizování podmínek pro podnikání v regionu. Využití dostupných prostředků k propagaci místních
výrobků a seberealizace.
Strategický cíl A 1.: Rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst
Důraz na zaměstnanost a nové produkty (výroba, distribuce, propagace místních produktů)
Specifický cíl A 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost podniků a vytvořit nová pracovní místa



Podpora vzniku pracovních míst
Realizace inovativních podnikatelských aktivit a
Opatření A 1.1.1.
posílení využívání nových technologií
Rozvoj podnikatelské činnosti
 Podpora tradiční i moderní místní výroby a
zpracování místních produktů
 Financováno z OPZ, PRV, OPPIK, vlastní zdroje
 Investice, které zvyšují výkonnost a udržitelnost
podniku, týkají se zpracování, uvádění na trh nebo
vývoje produktů
 Investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností
Opatření A 1.1.2.
Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti
 Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh
 Podpora začínajících i stávajících zemědělců
 Pozemkové úpravy
 Financováno z PRV, vlastní zdroje, národní zdroje
 Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení
sociálních podniků
Opatření A 1.1.3.
 Podpora při vzniku a fungování sociálních podniků
Podpora sociálního podnikání
 Podpora podnikatelských subjektů, neziskových
organizací, které se snaží o začlenění osob se
zdravotním postižením do pracovního procesu
 Financováno z OPZ, IROP, vlastní zdroje
Opatření A 1.1.4.
 Důraz na živnostníky a malé střední firmy
Vzdělávání a poradenství pro podnikatele
 Financováno z OPZ, PRV,vlastní zdroje
Specifický cíl A 1.2. Využít potenciál cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost regionu
 Využití zkušeností z okolních regionů, zlepšení
ubytovacích a stravovacích služeb nejen
Opatření A 1.2.1.
v centrálních obcích (Moravská Třebová a Jevíčko),
Vytváření kvalitních podmínek pro turisty
ale i na menších obcích, využití neobytných domů
podporou podnikatelských subjektů zaměřených
k pronajímání turistům
na cestovní ruch
 Podpora podnikání doprovázející cestovní ruch,
průvodcovská činnost, půjčovny apod.
 Financováno z vlastních zdrojů, PRV
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Průběžná oprava kulturních památek i drobných
památek v obcích a rekultivace jejich okolí
 Kvalitní zpřístupnění památek
 Vybudování
doprovodné
infrastruktury
–
ukazatele, značení, informativní tabule apod.
 Financováno z národních zdrojů, krajských zdrojů,
místních zdrojů a vlastních zdrojů, PRV, IROP
 Spolupráce obcí na propagaci celého území MAS
MTJ
 Kvalitní
publikační
materiály,
internetová
propagace, včetně inovativních prvků propagace,
prezentace území na různých akcích
 Vytvoření tradičního regionálního produktu.
Propojení přírodních a kulturních atraktivit a služeb
pro turisty do ucelených produktů.
 Propagace turistických produktů
 Financování z krajských zdrojů, vlastních a
místních zdrojů

Opatření A 1.2.2.
Rekonstrukce a zpřístupnění památek a jejich
okolí

Opatření A 1.2.3.
Zkvalitnění propagace regionu a tvorba
turistických produktů

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 3: Definování klíčové oblasti B. Vybavený region, stanovení strategického cíle, specifického cíle a opatření
SCLLD

B. Vybavený region
Klíčová oblast B. zahrnuje dostupnost a moderní technické vybavení veřejných služeb jako je školství,
zdravotnictví a sociální služby. Dále to jsou potřeby obcí na kvalitní technickou infrastrukturu a dostupnost
komerčních služeb – např. obchod, kadeřnictví apod.
Strategický cíl B 2: Zkvalitnění veřejných služeb a technické infrastruktury v obcích
Důraz na potřeby obyvatel
Specifický cíl B 2.1: Rozvoj školství


Pořízení inovačních pomůcek do učeben
(interaktivní tabule apod.)
Opatření B 2.1.1:
 Modernější vybavení laboratoří
Modernizace vybavení ve školách a výstavba
 Zřízení jazykových, matematických, počítačových
nových učeben
učeben apod.
 Financováno z IROP, národních zdrojů, krajských
zdrojů, vlastních zdrojů
 Využití nových modernějších pomůcek
Opatření B 2.1.2.:
 Změna způsobu výuky, změna přístupu
Modernizace výuky
k praktickému vyučování (smluvní partnerství
s místními firmami k přijetí žáků na praxi)
 Financováno z MŠMT, OPZ, vlastních zdrojů
 Spolupráce s vysokými školami, pravidelné
vzdělávání a školení učitelů
 Podpora mladých pedagogů ze strany obcí i školy
Opatření B 2.1.3:
(např. možnost přidělení bytu nebo získání
Dostatek kvalifikovaných učitelů
stavební parcely)
 Financováno z OPVVV, MŠMT, místních a
vlastních zdrojů
Specifický cíl B 2.2: Zajistit rozvoj a dostupnost sociálních služeb na území
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Opatření B 2.2.1:
Zajištění dostupnosti služeb a služeb
navazujících











Podpora terénních a ambulantních sociálních
služeb
Podpora
všech
činností
spojených
s
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže,
seniorů a osob se zdravotním postižením
Podpora dobrovolnické činnosti
Spolupráce obcí v hledání ubytovacích prostor
pro OZP a ostatní osoby s dostatečnou
pečovatelskou službou, využití a rekonstrukce
objektů
Startovací byty pro mladé, sociální byty pro
cílovou skupinu osob ohrožených sociálním
vyloučením
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
na území MAS MTJ
Informační servis sociálních služeb a služeb
navazujících
Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních
službách
Financováno z IROP, OPZ, národních a krajských
zdrojů, vlastních zdrojů

Podpora vzniku a zkvalitnění komunitních center
Zlepšování vybavení komunitních center
Infrastruktura pro sociálně-aktivizační služby,
zřizování denních stacionářů a denních center,
Opatření B 2.2.2.
mateřská centra
Podpora rozvoje sociální infrastruktury

Projekty zaměřené na rekonstrukci a
modernizaci vybavení pro rozvoj sociálních
služeb
 Financováno z IROP, OPZ, národních a krajských
zdrojů, vlastních zdrojů
Specifický cíl B 2.3: Udržet zdravotní střediska v obcích a zajistit kvalitní lékařskou péči
 Možnost přidělení bytu nebo stavební parcely
v místě zdravotního střediska, ordinace lékaře,
Opatření B 2.3.1.
počáteční snížené nájemné v budově ordinace,
Podpora mladých lékařů
finanční podpora při inovativním vybavení
ordinace
 Financováno z místních zdrojů, vlastních zdrojů
Opatření B 2.3.2:
 Zřízení bezbariérových přístupů
Zajištění dostupnosti lékaře pro osoby tělesně
 Vhodné dopravní spojení do místa ordinace,
postižené a seniory
zastávka v blízkosti ordinace
 Financováno z místních a vlastních zdrojů
Specifický cíl B 2.4: Veřejná správa
 Spolupráce neziskového sektoru s veřejnými
subjekty
 Školení, workshopy, diskuze k rozvojovým
oblastem
Opatření B 2.4.1:
Spolupráce v území
 Posílení kapacit veřejného sektoru v poradenské
činnosti
 Meziobecní spolupráce
 Spolupráce důležitých aktérů v území
 Financováno z místních a vlastních zdrojů
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Projekty na zpracování územních plánů,
územních studií, regulačních plánů
 Zpracování strategických plánů obnovy a rozvoje
Opatření B 2.4.2:
 Vytvoření pasportů majetku obcí
Zefektivnění výkonu veřejné zprávy
 Pořízení a obnova technického vybavení
obecních úřadů
 Financováno z místních a vlastních zdrojů
Specifický cíl B 2.5: Infrastruktura v obcích a obecní budovy
 Oprava stávající infrastruktury v obcích
 Přechod na modernější vybavení (bezdrátový
Opatření B 2.5.1:
rozhlas s možností napojení na IZS, veřejné
Modernizace technické infrastruktury
osvětlení s modernějšími osvětlovacími tělesy,
obnova vodovodů apod.)
 Financováno z národních a krajských zdrojů,
místních i vlastních zdrojů
 Výstavba, opravy a rekonstrukce obecních budov
 Opatření pro úspory energií ve veřejných
Opatření B 2.5.2:
budovách včetně využití zařízení na OZE
Modernizace obecních budov
 Bezbariérové řešení veřejných zařízení v obcích
 Financováno z OPŽP, národních a krajských
zdrojů, místních i vlastních zdrojů
Specifický cíl B 2.6: Zlepšit občanskou vybavenost
 Opravy hřišť
 Pořízení vybavení pro dětská hřiště
Opatření B 2.6.1:
 Zkvalitnění zázemí u sportovních zařízení
Dobudování sportovní infrastruktury
(převlékárny, sprchy a další potřebné vybavení)
 Financováno z národních a krajských zdrojů,
místních i vlastních zdrojů
 Zajištění prodejen základního zboží v obcích.
Opatření B 2.6.2:
Vytvoření podmínek pro komerční služby
 Podpora zřízení obchodů, zvýhodněné pronájmy
 Financováno z místních a vlastních zdrojů
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 4: Definování klíčové oblasti C. Bezpečný region, stanovení strategického cíle, specifického cíle a opatření
SCLLD

C. Bezpečný region
Klíčová oblast C. je charakterizována bezpečností převážně na komunikacích. Územím MAS MTJ prochází několik
frekventovaných silnic II. třídy přímo obcemi např. hlavní dopravní tah Moravská Třebová – Brno přes Křenov;
Moravská Třebová – Jevíčko, Moravská Třebová – Lanškroun apod. Intenzita dopravy stoupá. Zvýšil se počet
osobní dopravy i přepravní dopravy. V obcích často chybí chodník nebo bezpečné přechody. V regionu nejsou
cyklostezky.
Strategický cíl C 3.: Zlepšení dopravní infrastruktury
Důraz na dopravu a bezpečnost obyvatel
Specifický cíl C 3.1: Zlepšit stav silniční infrastruktury


Rekonstrukce úseků silnic II. a III. třídy v majetku
kraje
 Rekonstrukce a dobudování místních komunikací
 Financováno z OPD, národních zdrojů, krajských
zdrojů, místních i vlastních zdrojů
Specifický cíl C 3.2: Zkvalitnit obslužnost území veřejnou dopravou
Opatření C 3.1.1:
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy a místních
komunikací

Strategická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020


Opatření C 3.2.1.
Zvýšení počtu autobusových spojení





Realizace meziobecní spolupráce na pořízení
dopravních prostředků
Podpora místních dopravců k posílení spojů
Financováno z IROP, místní i vlastní zdroje

Specifický cíl C 3.3: Zvýšit bezpečnost dopravy
Opatření C 3.3.1:
Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel







Opatření C 3.3.2:
Řešení dopravně nebezpečných míst v obcích




Budování cyklostezek pro dopravu obyvatel
Výsadba zeleně kolem cyklostezek
Financováno z IROP, národní, krajské zdroje,
vlastní i místní zdroje
Výstavba chodníků a přechodů
Osvětlení přechodů na nebezpečných úsecích
v obcích
Výbava zařízením pro zpomalení dopravy na
nebezpečných úsecích.
Financováno z IROP, národní a krajské zdroje,
místní i vlastní zdroje

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 5: Definování klíčové oblasti D. Čistý a zdravý region, stanovení strategického cíle, specifického cíle a
opatření SCLLD

D. Čistý a zdravý region
Klíčová oblast D. zahrnuje péči o krajinný ráz přírody, zkvalitnění podmínek pro lesní hospodářství a zemědělství.
Charakterizuje opatření ke snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Reaguje na probíhající klimatické
změny.
Strategický cíl D 4.: Uchování kvality životního prostředí
Důraz na životní prostředí a přizpůsobení se klimatickým změnám.
Specifický cíl D 4.1: Resilience a klimatické změny

Opatření D 4.1.1:
Prevence poškozování krajiny a podpora dalších
preventivních opatření









Opatření D 4.1.2.
Dostatečné vybavení IZS




Realizace protierozních opatření
Zádržné vodní systémy v krajině
Protipovodňová opatření
Budování a rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů
Podpora digitální povodňové plány
Financováno z PRV, OPŽP, národních, krajských,
místních i vlastních zdrojů
Rekonstrukce, opravy a výstavba nových budov
složek záchranného systému
Obnova techniky a pořízení dalšího vybavení
Financováno z IROP, národních a krajských
zdrojů, místní i vlastní zdroje

Specifický cíl D 4.2: Zlepšit péči o krajinu

Opatření D 4.2.1:
Šetrné lesní a zemědělské hospodaření





Podpora
diverzifikace při
zemědělském
obhospodařování
krajiny
a
důsledného
dodržování agroenvironmentálních opatření
Zlepšování přístupu k zemědělské a lesní půdě,
předcházení poškozování lesů
Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické
hodnoty lesních ekosystémů
Financováno z PRV, místních a vlastních zdrojů

Strategická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020


Opatření D 4.2.2:
Výsadba/obnova zeleně v krajině a podpora
zachování krajinného rázu





Liniová zeleň pro omezení větrné eroze:
větrolamy, stromořadí kolem cest, zeleň v sídlech
Realizace komplexních pozemkových úprav
s patřičnou návazností
Obnova polních cest a opatření ke zvýšení
prostupnosti krajiny
Financováno z místních a vlastních zdrojů

Specifický cíl D 4.3: Omezit dopady lidské činnosti
Opatření D 4.3.1:
Výstavba infrastruktury pro čištění odpadních
vod










Opatření D 4.3.2:
Optimalizace nakládání s odpady

Opatření D 4.3.3:
Omezování zdrojů lokálního znečištění ovzduší






Výstavba kanalizační sítě a ČOV
Hledání řešení pro čištění odpadních vod
v menších obcích
Financováno z OPŽP, národních zdrojů, krajských
zdrojů, vlastních zdrojů
Zlepšení podmínek pro třídění odpadů. Rozšíření
množství a druhů odebíraných odpadů
Výstavba sběrných dvorů
Podpora vzniku a rozvoje kompostáren
Propagace třídění
Financováno z národních a krajských zdrojů,
místních i vlastních zdrojů
Výměna kotlů v domácnosti
Omezení osobní automobilové dopravy
Využití elektrokol a elektromobilů, včetně
dobíjecích stanic
Financováno z národních a krajských zdrojů,
vlastních zdrojů

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 6: Definování klíčové oblasti E. Živý region, stanovení strategického cíle, specifického cíle a opatření
SCLLD

E. Živý region
Klíčová oblast E. charakterizuje kulturu a nosiče kultury v obcích a v území MAS MTJ. Jsou to opatření vedoucí
k zapojení všech věkových skupin do různých spolků a činností v obcích. Opatření vedoucí k životu v obcích je
důležité pro rozvoj obcí ve smyslu „Kde se nic neděje, nic není“.
Strategický cíl E 5: Udržení aktivního života v obcích
Důraz na kulturu a život v obcích
Specifický cíl E 5.1: Zlepšit podmínky pro spolkovou činnost v obcích
Opatření E 5.1.1.
Podpora práce s dětmi a jejich rodiči, podpora
propagace činnosti spolků a sportovních klubů






Komunitní práce s dětmi v obcích
Podpora udržení spolků a sportovních klubů
formou propagace jejich činností
Podpora činnosti nositelů kultury v obcích
Financováno krajských z místních a vlastních
zdrojů

Strategická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020


Opatření E 5.1.2.
Modernizace vybavení potřebné k provozování
činnosti spolku nebo sportovního klubu

Zdroj: vlastní zpracování





Modernizace potřebného vybavení mladým
včelařům, myslivcům, hasičům i ostatním členům
spolkové činnosti v obcích, stejně tak sportovcům.
Technické vybavení pro spolky
Potřebné zázemí pro činnost spolků
Financování z národních, krajských zdrojů,
místních a vlastních zdrojů

