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Struktura návrhové části strategie
Struktura strategie místního partnerství odpovídá tradiční struktuře návrhové části
strategií a její grafické znázornění má pyramidovitý tvar (viz. obrázek), který je daný
množstvím aktivit v základně pyramidy a pouze několika prioritami rozvoje v jejím
vrcholu. Jednotlivé aktivity vedou k naplnění opatření a ty pak k naplnění cílů a priorit.
Obrázek: Struktura návrhové části
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Priority rozvoje vymezují pouze několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj
daného území společné všem nebo většině partnerů - obcí, spolků a podnikatelů. Jejich
vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí do několika málo oblastí, které mohou
přinášet efekty v rozvoji nebo řešení problémů území MAS.
Cíle specifikují konečné stavy, kterých by mělo být dosaženo realizací strategie rozvoje.
Díky definování cílů je možné využívat měřitelných ukazatelů, pomocích kterých lze
vyhodnocovat úspěšnost realizace a snahy o uskutečnění svých představ.
Opatření jsou dílčí záměry/projekty, které je třeba uskutečnit, aby byly řešeny prioritní
oblasti strategie. V důsledku toho by měly být naplňovány definované cíle.
Aktivity - každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci
opatření. Uskutečnění jednotlivých aktivit zpravidla podléhá určité časové posloupnosti,
která je specifikována výběrem jednotlivých aktivit (např. projektů, projektových
záměrů, kulturních a společenských akcí apod.) do akčního plánu.
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Přehled prioritních oblastí MAS Regionu Poodří:
Prioritní oblasti MAS vycházejí ze strategie Regionu Poodří (svazku obcí), ke kterému se
připojilo

město

Studénka

(Program

rozvoje

města

Studénky,

DHV

ČR,

2000).

Strategickými rozvojovými oblastmi Regionu Poodří jsou podle Strategie rozvoje
venkovského Regionu Poodří (Enterprise plc s. r. o., 2002):
1. Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí
2. Rozvoj příjezdového cestovního ruchu a volnočasových aktivit
3. Stabilizace venkovského osídlení
4. Rozvoj tržní pozice regionu – interní a externí marketing
Tyto „rozvojové oblasti“ byly na veřejném projednávání aktualizace strategie místní akční
skupiny 28. 6. 2007 změněny v pět priorit:
1.

Rozvoj podnikání a cestovního ruchu

2.

Zlepšení kvality života v obcích regionu

3.

Zlepšení životního prostředí a infrastruktury

4.

Oživení přírodního a kulturního dědictví

5.

Udržitelný rozvoj a marketing místního partnerství v regionu Poodří

Schéma strategie:

Integrovaná
strategie rozvoje území

MAS REGIONU POODŘÍ

Rozvoj podnikání
a cestovního ruchu

Zlepšení životního
prostředí a infrastruktury

Zlepšení kvality
života v obcích regionu

Oživení přírodního
a kulturního dědictví

Udržitelný rozvoj a marketing místního partnerství v regionu Poodří
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Cíle a prostředky
Strategický cíl MAS Regionu Poodří:
Obnova hodnot tradičního venkovského způsobu života k ekonomické a sociální
regeneraci Regionu Poodří
Záměrem činnosti MAS je podpora orientace na rozvoj malého a středního podnikání
s bezprostřední vazbou na dnes úspěšně fungující oblasti chovu ryb a rybnikářství, na
rozvoj moderního a ekologicky orientovaného zemědělství v kombinaci s obnovenými
a úspěšně implementovanými původními prvky venkova. Těmi jsou zejména místní
řemesla, tradice, originální technologické postupy a regionální gastronomické receptury.
Tyto v propojení se školícími a vzdělávacími projekty, napomáhajícími přenosu
a zachování původních venkovských prvků a s rozvíjejícím se sektorem cestovního ruchu
a volnočasových aktivit, by měly v budoucnu tvořit základní pilíře předkládaných
inovativních projektů.
Plán rozvoje:
Je zpracován v dokumentu "Záměr MAS Regionu Poodří" v podmínkách Programu Leader
ČR.
Specifikace řešených témat v rámci Strategie v létech:
2004 - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
2005 - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
2006 - Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů
2007 - Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
Vytýčený rozvojový záměr MAS Regionu Poodří je nepřímo podporován rostoucím
zájmem široké veřejnosti o originální přírodní výrobky, bio potraviny a v neposlední řadě
zájmem turistů o poznávací a venkovskou turistiku. Významným spojovacím prvkem
celého Regionu Poodří napomáhajícího, kromě rozvoje příjezdového cestovního ruchu,
nalezení a posílení společné regionální identity dnešního obyvatelstva regionu, je řada
významných historických a kulturních osobností, které významným způsobem ovlivnily
jeho historický vývoj. Navíc, je v regionu řada unikátních přírodních prvků (zejména
spojených s CHKO Poodří), které plně zapadají do projektového záměru environmentálně
šetrné obnovy a rozvoje přirozeného venkovského rázu Regionu Poodří.

Vize
V roce 2013 je oblast Poodří příjemným místem pro život a atraktivní
turistickou destinací. Turisté a návštěvníci mají přístup k poutavým informacím na
internetu a v propagačních materiálech. Na území MAS je k dispozici kvalitní ubytování,
propracovaný informační systém, dostatek turistických atrakcí, udržované cyklotrasy
a cyklostezky a možnost zastavení u obnovených kulturních památek, které mapují
místní historické události či rodáky.
Oblast Poodří je propagována jako „kraj rybníků a vody“ s obnovenou rybniční
soustavou a minimálními zásahy do říční sítě. Oblast nabízí mimo rybích produktů řadu
místních výrobků a specialit. Rozvíjí se a podporuje ekologické zemědělství, tradiční
řemesla a domácí výrobky. Podporujeme v rozvoji místní podnikatele.
V obcích existuje pestrá nabídka sportovních, kulturních, vzdělávacích
a společenských aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, které mají dostatečné
zázemí pro svou činnost. Máme zajištěnou péči o seniory, matky na mateřské dovolené
a invalidní občany). Usilujeme o spolupráci napříč generacemi. V obcích je k dispozici
odpovídající nabídka bydlení a služeb, nemusíme za nimi dojíždět do města.
Netrpíme znečištěným životním prostředím a usilujeme o další zlepšení.
Využíváme obnovitelné zdroje energie, vysazujeme zeleň uvnitř i vně obcí, zachováváme
biocentra a biokoridory v krajině. V přírodě chráníme původní faunu.
Život na venkově má svůj typický ráz, na který jsme hrdí. Poodří je plné
příležitostí.
MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava
listopad 2007

Strana 3 (celkem 9)

Priorita rozvoje:

1. Rozvoj podnikání a cestovního ruchu
Popis cílů priority
Priorita 1 má dva základní komponenty, které jsou na jedné straně provázány
a na straně druhé odděleny svým charakterem, účelem a dopady v regionu. Zároveň je
na tyto dva aspekty kladen na území MAS Regionu Poodří velký důraz, protože rozvoj
podnikání je jedním z předpokladů pro ekonomickou stabilitu oblasti. Cestovní ruch na
něj může být v řadě případů navázán.
První stránkou je rozvoj podnikání. Důraz je kladen na menší podnikatelské
subjekty, které využívají místních zdrojů, snahou je vytvořit v obcích odpovídající
podmínky pro podnikatele za současného využití existujících objektů. Aktivity MAS
Regionu Poodří se koncentrují ve větší míře na zemědělství, lesnictví a tradiční řemesla
v porovnání s jinými odvětvími hospodářství. Takto bude hospodaření na území MAS
udržitelné a svázané s tradičními hodnotami, ke kterým je třeba se vracet a které dávají
území originalitu a jedinečnost. Tyto atributy jsou důležité nejen pro turisty, ale i pro
místní obyvatele. Výrazem krajové speciality je zavedení regionální značky kvality.
Druhou stránkou je rozvoj cestovního ruchu. Oblast Poodří je bohatá na turistické
možnosti – pěší turistika, hippoturistika, agroturistika, cykloturistika, vodní turistika. Pro
efektivnější rozvoj služeb cestovního ruchu a propagace je nutné zapojit relevantní
subjekty a realizovat projekty vedoucí ke zkvalitnění těchto služeb. Existuje několik
záměrů na vybudování ubytovacích kapacit, rozvoj agroturistiky (mini zoo, ubytování na
farmách). Součástí efektivního rozvoje cestovního ruchu je také propagace turistických
možností prostřednictvím internetu a propagačních materiálů. Důležitým předpokladem
je také rozvoj informačního a orientačního systému pro cestovní ruch přímo v terénu.
Opatření
1.1. Vytvoření podnikatelských center a průmyslových zón
1.1.1. Podnikatelské zóny v obcích
1.1.2. Odstavné plochy pro nákladní auta místních podnikatelů
1.1.3. Využití zanedbaných objektů (brownfields)
1.2. Podpora rozvoje zemědělství a lesnictví
1.2.1. Diverzifikace zemědělských podniků a farem (přidružená výroba, tradiční řemesla)
1.2.2. Možnosti využití pastvy na loukách
1.3. Obnova tradičních řemesel
1.3.1. Vytvoření centra venkovských řemesel Regionu Poodří
1.4. Podpora místních produktů
1.4.1. Vytvoření turistického produktu Moravské Kravařsko
1.4.2. Dům místních produktů
1.4.3. Vytvoření „regionální značky“ Poodří (suvenýry z oblasti aj.)
1.5. Rozvoj informačního a orientačního systému pro cestovní ruch
1.5.1. Koridor udržitelného rozvoje turismu – Greenway Krakov-Morava-Vídeň
1.5.2. Vytvoření turistických a vzdělávacích center
1.5.3. Podpora činnosti informačních center
1.6. Posílení a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
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1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

Obnova polních cest využitelných pro cykloturistiku
Vybudování cyklostezek pro cyklisty, in-line bruslaře a běžkaře
Značení cyklotras a cyklostezek
Vytvoření a modernizace ubytování pro turisty
Turistické zábavní parky

1.7. Podpora rozvoje agroturistiky
1.7.1. Propojení jezeckých center a vytvoření „koňských stezek“
1.7.2. Systém ubytování na farmách
1.7.3. Malé zoo na farmách
Příklady projektů
♦ Vybudování zázemí pro návštěvníky farmy v Bartošovicích
♦ Rekonstrukce zemědělského statku Pustějov
♦ Turistický zábavní park Suchdol nad Odrou
♦ Jízdárna Kletné
♦ Cyklostezka Butovice – Nová Horka
♦ ………
♦
Priorita rozvoje:

2. Zlepšení kvality života v obcích regionu
Popis cílů priority
Tato priorita má za cíl zkvalitnění životního standardu prostřednictvím zlepšení
nabídky bydlení, rozvoje pracovních příležitostí, společenského a kulturní vyžití.
V současné době řada obcí naráží na problém nedostatečné nabídky bytů a stavebních
míst, protože všeobecným trendem je stěhování obyvatel z města do klidnějších lokalit
na vesnicích. Obce se tak stávají atraktivním místem pro nové obyvatele, na druhé
straně existují však značné rezervy zejména v oblasti služeb poskytovaných přímo na
vesnicích. Je třeba zajistit služby tak, aby obyvatelé nebyli nuceni dojíždět do větších
měst. Dále je jedním z opatření „Zlepšení dopravní obslužnosti a kvality místních
komunikací“, což je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život v obcích spolu se
vzhlednými veřejnými prostranstvími. Ostatní opatření této priority se zaměřují na
modernizaci venkovských škol a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro všechny
věkové skupiny obyvatel.
Opatření
2.1. Podpora rozvoje bytové výstavby
2.1.1. Vytvoření inženýrských sítí pro stavby
2.1.2. Výstavba domů pro bydlení
2.2. Zlepšení dopravní obslužnosti a kvality místních komunikací
2.2.1. Kruhové objezdy
2.2.2. Oprava místních komunikací
2.2.3. Výstavba a opravy chodníků v obcích
2.3. Úprava center obcí a veřejných prostranství
2.3.1. Vytvoření klidových zón v obcích
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2.3.2. Zeleň v obcích
2.4. Modernizace školských zařízení
2.4.1. Modernizace škol
2.4.2. rekonstrukce školních kuchyní
2.4.3. úpravy školních hřišť
2.5. Zlepšení občanské vybavenosti v obcích
2.5.1. Obnova středisek péče o seniory a handicapované
2.5.2. Rekonstrukce zdravotních středisek
2.5.3. Modernizace domů služeb
2.5.4. Modernizace knihoven
2.5.5. Modernizace autobusových zastávek
2.5.6. Modernizace místních rozhlasových rozvodů a veřejného osvětlení
2.5.7. Podpora zavádění informačních technologií
2.6. Podpora rozvoje místních komunit – zajištění zázemí spolků a neziskových
organizací
2.6.1. Modernizace hasičských zbrojnic a požární techniky
2.6.2. Komunitní centrum Klášter Blahutovice (Jeseník nad Odrou)
2.6.3. Turistická a vzdělávací centra
2.6.4. Vytvoření zázemí pro spolkovou činnost (multifunkční)
2.7. Zlepšení podmínek pro trávení volného času
2.7.1. Vytvoření a modernizace sportovišť s víceúčelovými hřištěmi
2.7.2. Revitalizace kulturně-rekreačních areálů v obcích
2.7.3. Sportovní centra
2.7.4. Modernizace koupališť
2.7.5. Vybudování a revitalizace přírodních vodních ploch vhodných ke koupání
Příklady projektů
♦ Zbudování dětských hrišť v obci Bravantice
♦ Rekonstrukce obecního sálu na pohotovostní byt v obci Kujavy
♦ Rekonstrukce budovy tělocvičny v Mošnově
♦ Oprava schodiště ke hřbitovu v Albrechtičkách
♦ Kruhový objezd na hlavní křižovatce v obci Bernartice nad Odrou
♦ …………..
Priorita rozvoje:

3. Zlepšení životního prostředí a infrastruktury
Popis cílů priority
Cílem priority je zkvalitnění technické infrastruktury na jedné straně a zlepšení
životního prostředí na straně druhé. Opatření „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury“
se prioritně zaměřuje na implementaci Směrnice 91/271 EHS o čištění odpadních vod,
pro kterou bylo České republice uděleno přechodné období, a to do 31. prosince 2010.
Důvodem odkladu plnění požadavků Směrnice je investiční náročnost potřebných
opatření. Aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel musí mít odpovídající kanalizační
systém zakončený čistírnou odpadních vod. Rovněž obce s produkcí znečištění pod
úroveň 2000 EO, které mají vybudován kanalizační systém, musí zajistit přiměřené
čištění produkovaných odpadních vod, pro obce do 2000 obyvatel pak platí přechodné
období do roku 2015. Po tomto termínu obcím hrozí finanční postihy. Strategie se proto
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zaměřujeme na řešení kvality vod, kde těžiště aktivity více převažuje k individuálnímu
nasazení zástupců jednotlivých obcí.
V oblasti Poodří je kladen značný důraz na kvalitu životního prostředí, proto je
značná část priority věnována krajinotvorným opatřením, využívání obnovitelných zdrojů
energie a zlepšení ochrany životního prostředí.
Opatření
3.1. Zlepšení ochrany životního prostředí
3.1.1. Biokoridor kolem Regionu Poodří
3.1.2. Likvidace starých ekologických zátěží
3.1.3. Zlepšení informovanosti o životním prostředí (podpora činnosti mládeže)
3.2. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
3.2.1. Obnova přírodě bízkému režimu vody v krajině (retenční schopnosti krajiny)
3.2.2. Protipovodňová opatření
3.2.3. Dobudování vodovodů
3.3. Revitalizace a zkulturnění krajiny
3.3.1. Ozelenění obcí
3.3.2. Obnova remízků
3.3.3. Likvidace invazních druhů rostlin
3.3.4. Návrat koroptve do krajiny Poodří
3.4. Využití obnovitelných zdrojů energie
3.4.1 Využití odpadní zeleně pro výrobu kompostu
3.4.2. Pěstování energetických plodin
3.4.3. Využívání vodní a větrné energie
3.5. Zlepšení technické infrastruktury v obcích
3.5.1. Odkanalizování a čištění odpadních vod
3.5.2. Oprava bývalých vojenských areálů, změna využití těchto objektů
Příklady projektů
♦ Likvidace zeleného odpadu v Suchdole nad Odrou
♦ Rekonstrukce kotelny s využitím OZE – Hukovice
♦ Místní program ke zlepšení kvality ovzduší v Trnávce
♦ Vybudování kanalizace a ČOV v Jistebníku
♦ Vodovodní přivaděč Polovousí – Blahutovice
♦ ………
Priorita rozvoje:

4. Oživení přírodního a kulturního dědictví
Popis cílů priority
Území MAS Regionu Poodří disponuje řadou zdrojů, které pochází z přírodního
a kulturního bohatství. V minulosti byly bohužel tyto aspekty opomíjeny.
Přírodní dědictví je založeno zejména na sepjetí regionu s vodou. MAS Regionu
Poodří se nachází v povodí řeky Odry, v nížinaté nivní oblasti, kde dominuje lužní les.
Vzácnou lokalitou je Chráněná krajinná oblast Poodří. Jedná se o chráněné území
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nížinného charakteru, zřízené k ochraně mokřadních ekosystémů niv. Oblast je
charakteristická harmonicky utvářenou krajinou parkového charakteru s množstvím
rozptýlené zeleně. Území zahrnuje přirozeně meandrující tok řeky Odry se soustavami
trvalých i periodických tůní, lužní lesy, mokřady mezinárodního významu - zapsány
v seznamu Ramsarské konvence, několik rybničních soustav a největší systém aluviálních
luk v České republice. V oblasti se nachází ptačí území evropského významu.
Je třeba, aby si obyvatelé a návštěvníci více uvědomovali přírodní předpoklady,
zejména sounáležitost s vodou a proto se subjekty v území snaží o obnovu rybníků,
malých vodních ploch, mokřadů a pramenišť. S tím je svázána také historie vodních
mlýnů, které je zapotřebí obnovit. Dále potom mimo jiné výrobu a propagaci rybích
specialit. V oblasti hospodaření v zemědělství je potenciálem nejen pro zvýšení atraktivity
návrat k původním ovocným dřevinám.
Pro efektivnější oživení přírodního dědictví je nezastupitelná vzdělávací a osvětová
činnost, výstavba ekologických a komunitních středisek, naučných stezek (existuje např.
známá naučná stezka Kotvice) a pozorovacích míst.
Kulturní dědictví zahrnuje obnovu místních tradic a rekonstrukce místních
památek. Území MAS Regionu Poodří je velmi bohaté na historické památky, na poměrně
malém území nalezneme množství zámků a zámeckých parků, drobné sakrální stavby
a historické budovy v obcích. Tyto památky však potřebují stálou péči a propagaci, aby
mohly sloužit ke svému účelu.
Opatření
4.1. Živá voda v krajině a obnova rybníků
4.1.1. Obnova rybníků a vodních nádrží v obcích
4.1.2. Obnova malých vodních ploch, vodních náhonů, mokřadů a pramenišť
4.1.3. Obnova vodních mlýnů
4.2. Obnova místních tradic
4.2.1. Vytvoření Muzea vody a rybníkářství (rybníkářská oblast)
4.2.2. Rybářská bašta
4.2.3. Návrat regionálních ovocných stromů do krajiny a zpracování produktů
4.2.4. Vytvoření repliky vodní tvrze
4.2.5. Obnova historických tradic v obcích
4.3. Obnova kulturních památek
4.3.1. Obnova unikátních místních zajímavostí
4.3.2. Opravy zámků a regenerace zámeckých parků
4.3.3. Opravy kostelů
4.3.4. Obnova historických budov v obcích
4.3.5. Rekonstrukce drobných sakrálních staveb
4.4. Vytvoření ekologických, kulturních a komunitních středisek
4.3.1. Ekologické centrum
4.3.2. Pozorovací a vyhlídkové věže
4.3.3. Vytvoření a rozšíření naučných stezek
Příklady projektů
♦ Úprava hrází Kylnarova rybníka
♦ Rekonstrukce vodní nádrže v Hukovicích
♦ Historické tradice hasičů v Sedlnici
♦ Vybudování pozorovacího místa v Albrechtičkách
♦ Regenerace zámeckého parku v Trnávce
♦ ………
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Priorita rozvoje:

5. Udržitelný rozvoj a marketing místního partnerství
Popis cílů priority
Nezanedbatelnou součástí rozvoje každého regionu je kvalitní management a
marketing místního partnerství. V souladu s Nařízením Rady 1698/2005 o podpoře
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je vhodné prosazovat partnerství
v regionu, které vychází z principů metody LEADER. Cíle opatření jsou směřovány na
propagaci území MAS a modernizaci informačních toků v regionu.
Dalším prvkem této priority je také podpora vnitřní spolupráce a stabilizace
partnerské sítě v území, jež bude motivovat a podporovat místní subjekty tak, aby se
dlouhodobě aktivně zapojovaly do rozvojových projektů.
V neposlední řadě je třeba rozvíjet partnerství s odlišnými MAS, učit se od jiných
regionů jak v rámci České republiky, tak v zahraničí a přenášet jim své vlastní
zkušenosti.
Opatření
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Zlepšení informovanosti o oblasti Poodří
Zajištění činnosti regionálního informačního a poradenského centra
Aktualizace informací na webových stránkách regionu
Vydávání zpravodaje pro obyvatele obcí regionu

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Modernizace informací o regionu a jeho propagace
Vytvoření katalogu investičních možností regionu
Vytvoření Geografického informačního systému (GIS)
Vytvoření a aktualizace propagačních materiálů regionu a MAS

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

Spolupráce místního partnerství
Zajištění činnosti manažera a administrativní síly MAS z různých zdrojů
Organizace podnikatelských fór
Spolupráce zemědělců a obcí
Popora činnosti a poradenství pro partnery MAS a neziskové organizace v regionu

5.4. Meziregionální a mezinárodní spolupráce
5.4.1. Navázání spolupráce s MAS v regionu a mezi regiony
5.4.2. Účast a spolupráce v Národní síti MAS, systému regionální značky apod.
5.4.3. Spolupráce s MAS a dalšími partnery v zahraničí (Polsko, Slovensko aj.)
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

Vzdělávání na venkově
Školství – komunitní vzdělávání
Spolupráce se školou obnovy venkova
Další profesní vzdělávání
Zajištění počítačové a jazykové gramotnosti
Školení pro podnikatele, NNO v oblasti přípravy projektů
Zajištění ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty

Zpracovatelé:

Bc. Tomáš Šulák
Mgr. Hana Caletková
Ing. Oldřich Usvald

tomas.sulak@cpkp.cz
hana.caletkova@cpkp.cz
mas@regionpoodri.cz
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