Strategie komunitně vedeného
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Vazba na strategické dokumenty
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Vazba na strategické dokumenty

Při zpracování Integrované strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří na období 2014 –
2020 bylo využito těchto rozvojových a strategických dokumentů, se kterými je ISÚ
v souladu. Při tvorbě integrované strategie se zohledňují strategické dokumenty jak pro nižší,
tak pro vyšší územní celky.
Dále je ISÚ MAS Regionu Poodří v souladu s územními plány obcí.

1.1

Evropská úroveň

1.1.1 Strategie Evropa 2020
Strategie Evropa 2020 je hlavním dokumentem určujícím priority a směry EU do roku 2020.
Tyto priority a směry členské státy zohledňují ve svých obdobných strategiích. V případě
České republiky se jedná o Národní program reforem, v němž je reflektován příspěvek
intervencí politiky soudržnosti v ČR k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 v ČR a který je
konzistentní s dalšími strategickými dokumenty vlády. ISÚ MAS Regionu Poodří tedy
navazuje na tuto strategii zprostředkovaně.

1.2

Celostátní úroveň

1.2.1 Koncepce podpory mládeže na léta 2014 – 2020
Koncepce obsahuje celkem 13 strategických cílů, každý z nich je naplňován prostřednictvím
splnění stanovených dílčích cílů a opatření. Opatření celkem 5 uvedených strategických cílů
MAS navázala pro stanovení svých opatření a podopatření.
Koncepce podpory mládeže
SCLLD MAS Regionu Poodří
MŠMT
Strategický cíl Koncepce
Opatření
Podopatření
SC 3: Vytvářet příznivé a
4.1 Podpora
udržitelné podmínky pro účast dětí
4.1.2 Podpora mimoškolních
výchovy a
a mládeže v zájmovém a
vzdělávacích zařízení a aktivit
vzdělávání
neformálním vzdělávání
SC 11: Motivovat děti a mládež k
5.6.1 Podpora vzniku
životu s principy udržitelného
interaktivních naučných stezek a
rozvoje
a
rozvíjet
jejich
5.6 Zajištění
komunitních zahrad (obecní,
environmentální gramotnost
environmentální
školní)
osvěty
5.8.3 Výchovné a osvětové
programy zaměřené na děti,
mládež a veřejnost
Dále MAS svými návrhy na společný projekt naplňuje dílčí cíl SC 6 Zlepšovat podmínky pro
zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže:
Dílčí cíl Koncepce
Návrh na společný projekt SCLLD MAS RP
Podporovat hlubší spolupráci mezi školami, Spolupráce škol a MAS, učňovské školy -
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školskými zařízeními a jejich zřizovateli,
dalšími
vzdělavateli,
zaměstnavateli,
profesními a sektorovými sdruženími a úřady
práce pro
zlepšení uplatnění mladých lidí na trhu práce

praxe v obcích
Síťování škol v celé MAS (vzájemná
spolupráce škol prostřednictvím manažera) –
zjišťování potřeb a jejich naplňování

Dílčí cíl 6 naplňuje MAS i opatřením SCLLD 7.5 Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
na území MAS.
1.2.2 Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
Plán odpadového hospodářství České republiky je nástroj pro řízení odpadového hospodářství
ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Plán představuje klíčový
dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady
a výrobky s ukončenou životností. Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku
odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Součástí POH je i Program
předcházení vzniku odpadů. Strategie navržená v POH ČR vede k jednoznačnému odklonu
odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití
odpadů.
Plán vymezuje 11 hlavních priorit odpadového hospodářství ČR. Pro potřeby plnění
vytyčených priorit jsou navrženy činnosti pro jednotlivá časová období – krátkodobé priority
a aktivity (pol. r. 2015 – 2017), střednědobé priority a aktivity (2018 – 2019) a dlouhodobé
priority a aktivity (2020 – 2024).
SCLLD MAS Regionu Poodří řeší vybrané hlavní priority Plánu opatřením 5.1 Zkvalitnění
nakládání s odpady a řešení starých ekologických zátěží, v rámci kterého obsahuje
následující podopatření.
POH ČR

SCLLD MAS ČR

Hlavní priority odpadového hospodářství
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování
nebezpečných vlastností odpadů.
2. Opětovné použití výrobků s ukončenou
životností.
3. Kvalitní recyklace a maximální využití
vhodných odpadů (materiálové, energetické,
biologické)
4. Optimalizace nakládání s biologicky
rozložitelnými komunálními odpady
(BRKO)
a ostatními biologicky rozložitelnými odpady
(BRO) na území ČR
5. Povinné zavedení tříděného sběru
přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu,
plastu
a skla do roku 2015.
6. Energetické využívání odpadů,

Podopatření v rámci opatření 5.1
5.1.2 Projekty využití a recyklace odpadních
materiálů (mimo bioplynové stanice)
5.1.2 Projekty využití a recyklace odpadních
materiálů (mimo bioplynové stanice)
5.1.2 Projekty využití a recyklace odpadních
materiálů (mimo bioplynové stanice)
5.1.1 Podpora vzniku sběrných dvorů a
kompostáren

5.1.1 Podpora vzniku sběrných dvorů a
kompostáren
5.1.2 Projekty využití a recyklace odpadních
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komunálních odpadů, zejména směsného
komunálního
odpadu.
7. Zásadní omezení skládkování na území
ČR.

materiálů (mimo bioplynové stanice)
5.1.3 Odstraňování skládek a starých
ekologických zátěží

1.2.3 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020
Nová Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán
na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.
Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České
republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice
státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.
Státní politika životního prostředí ČR formuluje 4 tematické oblasti a ke každé z nich priority.
SCLLD MAS Regionu Poodří tyto priority naplňuje v rámci specifického cíle 5 Zkvalitnit
životní prostředí, a to prostřednictvím opatření a podopatření v rozsahu uvedeném
v následující tabulce.
Státní politika ŽP
Tematická oblast
1. Ochrana a
udržitelné využívání
zdrojů

2. Ochrana klimatu
a zlepšení kvality
ovzduší

Priorita
1.1 Zajištění ochrany
vod a zlepšování
jejich stavu
1.2 Prevence a
omezování vzniku
odpadů a jejich
negativního vlivu na
životní prostředí,
podpora jejich
využívání jako
náhrady přírodních
surovin
1.3 Ochrana a
udržitelné využívání
půdního a
horninového
prostředí
2.1 Snižování emisí
skleníkových plynů a
omezování
negativních
dopadů klimatické
změn
2.2 Snížení úrovně
znečištění ovzduší

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření
5.3 Zlepšení vodního
režimu v krajině a
ochrany půdy

Podopatření
5.3.2 Obnova
vodního režimu
v krajině

5.1 Zkvalitnění
nakládání s odpady a
řešení starých
ekologických zátěží

5.1.2 Projekty využití
a recyklace
odpadních materiálů
(mimo bioplynové
stanice)
5.1.3 Odstraňování
skládek a starých
ekologických zátěží

5.3 Zlepšení vodního
režimu v krajině a
ochrany půdy
5.4 Obnova prvků v
krajině

5.3.1 Protipovodňová
a protierozní opatření
5.4.2 Výsadba a
údržba zeleně

5.2.6 Podpora
alternativního,
5.2 Zmírnění hlukové
ekologicky šetrného
zátěže a negativních
vytápění domácností
dopadů na ovzduší
5.2.7 Podpora
elektromobility
5.2 Zmírnění hlukové 5.2.4 Výsadba
zátěže a negativních stromořadí a
dopadů na ovzduší
ochranných pásů

4

2.3 Efektivní a
přírodě šetrné
využívání
obnovitelných zdrojů
energie

3. Ochrana přírody a
krajiny

3.1 Ochrana a
posílení
ekologických funkcí
krajiny

3.2 Zachování
přírodních a
krajinných hodnot

3.3 Zlepšení kvality
prostředí v sídlech

zeleně kolem sídel
(snížení prašnosti a
hlučnosti)
5.2.3 Modernizace
zdrojů a rozvodů
tepla
2.9.1 Výroba štěpky,
briket, pelet a dalších
komodit na bázi
2.9 Podpora
dřeva
podnikání s využitím
2.9.2 Využití vodní
obnovitelných zdrojů
energie – pouze
5.2 Zmírnění hlukové
mimo CHKO
zátěže a negativních
5.2.6 Podpora
dopadů na ovzduší
alternativního,
ekologicky šetrného
vytápění domácností
5.4.1 Obnova
remízků, polních
cest, pěšin a úvozů
5.4.2 Výsadba a
údržba zeleně
5.4.3 Péče o krajinný
5.4 Obnova prvků v
ráz, obnova
krajině
typických krajinných
5.5 Péče o druhovou prvků
rozmanitost
5.4.4 Realizace
opatření dle KPÚ
5.5.1 Podpora
rozmanitosti
stanovišť a druhové
pestrosti flóry a
fauny
5.4.3 Péče o krajinný
5.4 Obnova prvků v
ráz, obnova
krajině
typických krajinných
prvků
5.2.5 Budování
ochranných valů
z odpadní zeminy a
recyklované stavební
5.2 Zmírnění hlukové suti
zátěže a negativních 5.2.4 Výsadba
dopadů na ovzduší
stromořadí a
ochranných pásů
zeleně kolem sídel
(snížení prašnosti a
hlučnosti)

5

4. Bezpečné prostředí 4.1 Předcházení rizik

4.2 Ochrana prostředí
před negativními
dopady krizových
situací způsobenými
antropogenními nebo
přírodními hrozbami

5.3 Zlepšení vodního
režimu v krajině a
ochrany půdy

5.3 Zlepšení vodního
režimu v krajině a
ochrany půdy
5.5 Péče o druhovou
rozmanitost

5.3.1 Protipovodňová
a protierozní opatření

5.3.1 Protipovodňová
a protierozní opatření
5.3.5 Obnova
historických
povrchových
odvodňovacích
systémů na
vybraných
pozemcích
5.5.2 Likvidace
invazních druhů
rostlin

1.2.4 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005 – 2015
Na desátém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD),
konaném od 18. do 29. října 2010 v Nagoji v Japonsku, přijala CBD v rozhodnutí X/2
revidovaný a aktualizovaný Strategický plán pro biologickou rozmanitost. Tento nový plán je
zastřešujícím rámcem pro biologickou rozmanitost, a to nejen pro úmluvy související
s biologickou rozmanitostí, ale pro celou Organizaci spojených národů. Strategie je svého
druhu první materiál, který zaštiťuje komplexní ochranu biodiverzity v ČR.
MAS Regionu Poodří řeší ve své strategii tuto rozmanitost v rámci opatření 5.5 Péče
o druhovou rozmanitost a podopatření 5.5.1 Podpora rozmanitosti stanovišť a druhové
pestrosti flóry a fauny a 5.5.2 Likvidace invazních druhů rostlin.
1.2.5 Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014 – 2020
Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu
pro období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého
odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti
i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.
Koncepce formuluje čtyři cíle a na ně navázané čtyři priority, které jsou řešeny formou
jednotlivých opatření.
SCLLD MAS Regionu Poodří zohledňuje cíle a záměry některých specifických cílů
Koncepce ve svých níže uvedených opatřeních.
Koncepce státní politiky CR ČR
SCLLD MAS Regionu Poodří
Priorita
1. Zkvalitnění
nabídky cestovního

Opatření
1.1 Zkvalitňování
podnikatelského

Opatření
-

Podopatření
-
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ruchu

prostředí v cestovním
ruchu

1.2 Výstavba a
modernizace
základní
a doprovodné
infrastruktury CR

2.8 Podpora rozvoje
nezemědělských
činností
6.1 Stezky a cesty
k poznání
6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního systému
v cestovním ruchu

1.3 Zkvalitnění
nabídky služeb CR

6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního systému
v cestovním ruchu

1.4 Zkvalitněni
nabídky primárního
potenciálu CR

1.2 Obnova památek
a významných
objektů
5.6 Zajištění
environmentální
osvěty
6.2 Rozvoj tematické
turistiky

2.8.1 Obnova a
výstavba zařízení pro
ubytování, stravování
a pohostinství
6.1.1 Budování
cyklostezek,
cyklotras a pěších
tras vč. tematických
naučných stezek
6.3.2 Značení
turistických cílů,
stezek a tras
6.3.1 Podpora
činnosti
informačních center
6.3.4 Publikační a
průvodcovská
činnost
6.3.3 Zlepšení
informovanosti o
turistických
zajímavostech
prostřednictvím
internetu a dalších
mediálních
prostředků
1.2.1 Obnova
místních památek a
historických objektů
v obcích
1.2.2 Obnova zámků
a zámeckých parků
5.6.1 Podpora vzniku
interaktivních
naučných stezek a
komunitních zahrad
(obecní, školní)
5.6.4 Podpora
interpretace místního
kulturního a
přírodního dědictví
(např.: interaktivní
publikace)
6.2.1 Rozvoj
turistiky založené na
vodním hospodářství
a rybářství
6.2.2 Rozvoj
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2. Management
cestovního ruchu

2.1 Podpora činnosti
organizaci
cestovního ruchu

7.1 Propagace
regionu

2.2 Posíleni a
inovace řízeni
destinace

-

2.3 Rozvoj lidských
zdrojů v cestovním
ruchu

3. Destinační
marketing

3.1 Marketingová
podpora
domácího a
příjezdového
cestovního ruchu

3.2 Tvorba a
marketing národních
a regionálních
produktů CR
3.3 Marketingové

5.6 Zajištění
environmentální
osvěty
6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního systému
v cestovním ruchu

turistiky založené na
ovocnářství,
včelařství vč.
gastroturistiky
6.2.3 Rozvoj
agroturistiky a
hippoturistiky
6.2.4 Rozvoj
lázeňské turistiky
6.2.5 Rozvoj dalších
forem turistiky v
regionu
7.1.1 Propagace
cestovního ruchu,
regionálních
produktů a služeb –
spolupráce
s Destinačním
managementem TO
Poodří – Moravské
Kravařsko
5.6.3 Výchovné a
osvětové programy
zaměřené na děti,
mládež i veřejnost
6.3.1 Podpora
činnosti
informačních center
6.3.4 Publikační a
průvodcovská
činnost

7.1 Propagace
regionu

7.1.1 Propagace
cestovního ruchu,
regionálních
produktů a služeb –
spolupráce
s Destinačním
managementem TO
Poodří – Moravské
Kravařsko

-

-

6.3 Rozvoj

6.3.3 Zlepšení
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informace

4.1 Politika
4. Politika cestovního cestovního ruchu
ruchu a ekonomický jako součást
rozvoj
hospodářské a
regionální politiky
4.2 Statistika a
výzkum v cestovním
ruchu
4.3 Krizové řízení a
bezpečnost

informačního a
orientačního systému
v cestovním ruchu

informovanosti o
turistických
zajímavostech
prostřednictvím
internetu
a
dalších mediálních
prostředků
6.3.4 Publikační a
průvodcovská
činnost

-

-

-

-

-

-

1.2.6 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Strategie identifikuje 4 prioritní oblasti a v rámci nich celkem 9 priorit. Priority SRR jsou
koncentrovány na hlavní problémová témata regionálního rozvoje a úzce propojeny s
jednotlivými typy území (regionalizace témat), pro které je dané rozvojové téma
nejzásadnější.
Strategie regionálního rozvoje ČR
Priorita

1 Využití potenciálu
rozvojových území

Opatření

1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury

1.5 Adaptabilita trhu práce

3 Zkvalitnění sociálního
prostředí rozvojových území

3.x (průřezové) Podpora
integrace sociálně
vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených
skupin obyvatelstva
3.1 Zvýšení kvality a
vybavenosti veřejnými
službami
3.2 Rozvoj a zlepšování

SCLLD MAS RP
Opatření/Podopatření
1.1 Zlepšení základní
vybavenosti obcí
3.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury
4.3 Zajištění bezpečné a
udržitelné dopravy
7.5 Podpora zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na území
MAS
4.2 Péče o znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.5 Podpora sociální
ekonomiky
4.3 Rozvoj služeb občanské
vybavenosti
1.3 Rozvoj kulturního,
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4 Vyvážený rozvoj
stabilizovaných území

5 Oživení periferních území

6 Ochrana a udržitelné
využívání přírodních zdrojů v
regionech

7 Ochrana přírody a krajiny,
prevence vzniku živelních
pohrom a řešení jejich dopadů
8 Zkvalitnění institucionálního

podmínek pro volnočasové
aktivity obyvatel a pro
využití kulturního
potenciálu
3.3 Podpora bydlení jako
nástroje sociální
soudržnosti
4.1 Zajištění odpovídající
kapacity infrastruktury
veřejných služeb

společenského a spolkového
života
1.4 Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit
4.2 Péče o znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.4 Rozvoj bydlení
4.3 Rozvoj služeb občanské
vybavenosti

3.1 Rozvoj dopravní
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější infrastruktury
obslužnosti území
3.2 Rozvoj technické
infrastruktury
4.3 Podpora inovací v
7.2 Profesionalizace MAS
podnikání
5.1 Podpora rozvoje lokální 4.5 Podpora sociální
ekonomiky
ekonomiky
5.2 Podpora zvýšení kvality
pracovní síly
5.3 Zajištění základních
4.3 Rozvoj služeb občanské
služeb a obslužnosti
vybavenosti
6.1 Odstraňování starých
5.1 Zkvalitnění nakládání
ekologických zátěží,
s odpady a řešení starých
revitalizace brownfields a
ekologických zátěží
území po bývalé těžbě
2.1 Brownfields a
nerostných surovin
podnikatelské zóny
6.2 Snížení produkce
5.1 Zkvalitnění nakládání
komunálních odpadů a
s odpady a řešení starých
zvýšení jejich
ekologických řešení
materiálového využití
6.3 Využívání
obnovitelných zdrojů
5.2 Zmírnění hlukové zátěže
energie a podpora úspor
a negativních dopadů na
energie ve vazbě na místní ovzduší
podmínky
6.4 Omezování negativních
5.2 Zmírnění hlukové zátěže
vlivů dopravy (hluk, prach
a negativních dopadů na
atd.) na obyvatelstvo a na
ovzduší
krajinu
6.5 Udržitelné užívání
5.3 Zlepšení vodního režimu
vodních zdrojů
v krajině a ochrany půdy
7.1 Zlepšení kvality
prostředí v sídlech, ochrana 5.4 Obnova prvků v krajině
a rozvoj krajinných hodnot
7.2 Posílení preventivních
5.3 Zlepšení vodního režimu
opatření proti vzniku
v krajině a ochrany půdy
živelních pohrom
5.4 Obnova prvků v krajině
8.3 Informační a
3.2 Rozvoj technické
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rámce pro rozvoj regionů

9 Podpora spolupráce na
místní a regionální úrovni

komunikační podpora
fungování územní
veřejné správy
9.1 Posílení strategických a
koncepčních nástrojů a
přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji
9.2 Podpora meziobecní a
regionální spolupráce

infrastruktury

1.6 Tvorba a implementace
rozvojových dokumentů
7.3 Rozvoj spolupráce

V rámci návrhu na společný projekt MAS je v SCLLD vazba na opatření 1.5 Adaptabilita trhu
práce v oblasti koordinace dalšího vzdělávání s ohledem na současné a očekávané potřeby
trhu práce a spolupráce institucí - úřad práce, školy, město, podnikatelská sféra.
1.2.7 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Účelem Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry
sociálního vyloučení vytyčeného v Národním programu reforem České republiky, který
vychází ze strategie Evropa 2020. Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního
vyloučení měla ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k sociálnímu
vyloučení, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení. Základním
východiskem a podkladem pro zpracování Strategie byla „Dlouhodobá vize resortu práce a
sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ schválená 21. poradou vedení MPSV
konanou dne 31. května 2012.
Strategie formuluje 8 oblastí podporujících sociální začleňování. Každá z nich obsahuje rizika
a překážky, cíle a opatření. ISÚ MAS Regionu Poodří se sociálním začleňováním zabývá ve
svém Výstupu č. 1 Sociální vyloučení a boj s chudobou v území MAS, kde má ke každé
z oblastí navrženy záměry pro sociální oblast.
Strategie sociálního začleňování 2014-2020

Výstup č. 1 SCLLD MAS RP

Oblasti podporující sociální začleňování

Záměry pro sociální oblast

1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho
udržení

2 Sociální služby

- Výstavba provozní budovy sociální firmy
(Stavzem, Vražné)
- Permanentní poradenská činnost pro
sociální firmy a jejich pracovníky (Ing.
Tomáš G. Mikulík, Vzájemná důvěra Odry)
- Pracovním uplatněním pro zdravotně
postižené (SONS Nový Jičín)
- Rekvalifikace (Obec Kateřinice)
- Inkubátor pro podnikatele (Obec Slatina)
Centrum pro děti a mládež, volnočasový klub
(Obec Heřmanice u Oder)
- Komunitní aktivity k prevenci sociálního
vyloučení ohrožených osob (Obec Vražné)
- Odlehčovací služba v rámci domova pro
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3 Podpora rodiny

4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání

5 Přístup k bydlení

6 Podpora přístupu ke zdravotní péči

7 Zajištění slušných životních podmínek

seniory (Sociální zařízení města Bílovce)
- Nízkoprahové komunitní centrum (Sociální
zařízení města Bílovce)
- Terénní programy - udržení stávající
služby (Společně - Jekhetane Odry)
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny
(Společně - Jekhetane Odry)
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(Společně - Jekhetane Odry),
a další
- Volnočasové aktivity pro mládež, rodiny s
dětmi a seniory (Obec Kateřinice)
- Rozšíření kapacity sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny (Klub Zvoneček Odry)

-Vzdělávací programy pro venkovské
obyvatelstvo, poradenství: sociálně-právní,
pracovní, dluhové, hlídaní dětí, seniorů,
komunitně-sociální pracovník pro území,
terénní programy na zvýšení digitální
gramotnosti (Luboměř)
- Výstavba malometrážních nájemních bytů
pro seniory (Obec Vražné)
- Byty pro seniory a sociální byty (Obec
Bernartice nad Odrou)
- Sociální bydlení (Město Fulnek)
- Výstavba startovacích bytů pro mladé
(Městys Spálov)
- Startovací byty pro mladé lidi (Obec
Petřvald u NJ)
- Rekonstrukce bytového fondu (Obec
Kateřinice)
- Výstavba domu s pečovatelskou službou,
případně denní stacionář (Městys Spálov)
- Bydlení pro seniory (Město Klimkovice)
- Sociální bydlení (Obec Slatina)
- Bydlení pro seniory (Obec Zbyslavice)
- Vzdělávací aktivity v oblasti finanční
gramotnosti osob se zrakovým postižením
(SONS Nový Jičín)
- Prevence zadlužování, vzdělávací programy
pro venkovské obyvatelstvo

Řeší vyšší územní celky, hlavně stát (systém
dávek, minimální mzda,…)
8 Podpora dalším začleňujícím veřejným
službám

- Asistent prevence kriminality (Městys

Spálov)

1.2.8 Státní kulturní politika ČR 2009 – 2014 + Aktualizace Státní kulturní politiky na
léta 2013 – 2014 s výhledem na roky 2015 – 2020
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Státní kulturní politika stanovuje 4 cíle státní kulturní politiky:
CÍL 1 – EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE
Využít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení
konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností.
CÍL 2 – OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI
Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro
rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování
odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty
CÍL 3 – ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A TVORBY
KULTURNÍCH HODNOT
Poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání
s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových.
CÍL 4 – ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL
Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu
z úrovně státu, krajů a obcí.
Strategická část SCLLD MAS Regionu Poodří má vazbu na cíl 3 a v rámci tohoto cíle na
několik opatření následujícím způsobem.
Státní kulturní politika ČR
Opatření

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření

3.2 Program na podporu
zachování drobných památek
v krajině

1.2 Obnova památek a
významných objektů
5.6 Zajištění environmentální
osvěty

3.4 Podpora lepšího
materiálního, prostorového a
technického zázemí muzeí,
galerií a knihoven

4.3 Rozvoj služeb občanské
vybavenosti
6.4 Odkrývání historické
paměti regionu

Podopatření
1.2.1 Obnova místních
památek a historických
objektů v obcích
1.2.3 Obnova kostelů, far,
kapliček a drobných
sakrálních staveb
5.6.4 Podpora interpretace
místního kulturního a
přírodního dědictví (např.
interaktivní publikace)
4.3.1 Obnova a rozšíření
nabídky služeb občanům
(pošta, zdravotní středisko,
knihovna, prodejna apod.)
6.4.1 Budování muzejních
expozic a výstav, vydávání
knih, publikací
6.4.2 Doprovodné
programy muzeí a výstav,
festivaly a slavnosti apod.

1.2.9
Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále také „Dohoda“ nebo „Dohoda
o partnerství“) je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle
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a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za
účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit.
Na základě identifikovaných problémů a potřeb rozvoje a v souladu s hlavními
strategickými cíli byly stanoveny následující hlavní priority pro ČR pro programové
období 2014–2020, které reflektují potřeby na národní i regionální úrovni:


Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti
zejména ohrožených skupin.



Kvalitní vzdělávací systém
a adaptabilní pracovní sílu.



Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační
sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům.



Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu
a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství.



Udržitelná
infrastruktura
umožňující
a odpovídající obslužnost území.



Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační
zátěže.



Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti
chudobě.



Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik.

(celoživotní

učení)

produkující

konkurenceschopnost

kvalifikovanou

ekonomiky

MAS při stanovování vlastních priorit vycházela ze znalosti těchto priorit i hlavních
identifikovaných problémů a potřeb rozvoje.
MAS využila Dohody o partnerství a Strategie Evropa 2020 při identifikování inovativních
prvků v SCLLD, protože inovace jsou v Evropě aktuálním tématem, což je patrné z obou
dokumentů. Ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří
vnímáme inovace v několika rovinách:
a) Inovativní – nová řešení určitého problému
b) Sociální inovace
c) Zavádění novinek technického a technologického charakteru
d) Používání vyspělých technologií v běžném životě, orientovat se na budoucnost na poli
mobilních aplikací, rozšiřování bezdrátového internetu atd.
Ve všech případech se může jednat o radikální nebo přírůstkové inovace. Radikální inovace
představuje podstatnou změnu oproti stávajícímu stavu, přírůstková inovace navazuje
na současný stav. Radikální inovací může být například koupě nového zařízení pro zpracování
ovoce, přírůstkovou inovací pak zvýšení kapacity stávajícího skladovacího zařízení.
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1.3

Krajská úroveň

1.3.1 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je
zpracována jako střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona
č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 definuje rozvojovou vizi kraje
a pět globálních strategických cílů, které jsou dále rozpracovány do specifických
strategických cílů. Naplňování specifických strategických cílů je řešeno konkrétními
aktivitami a projekty, a to v definovaném realizačním rámci a s využitím identifikovaných
zdrojů financování.
SCLLD MAS Regionu Poodří respektuje specifické strategické cíle jednotlivých globálních
cílů.
SCLLD MAS Regionu Poodří

Strategie rozvoje MSK
Specifické strategické cíle

Opatření

1.3 Podpora zakládání
nových
podnikatelských
subjektů (MSP včetně OSVČ
a mladých podnikatelů)

2.1 Brownfields a
podnikatelské
zóny
2.2 Podpora
regionální
produkce

2.1 Zlepšit koordinaci aktivit
zaměřených na růst
zaměstnanosti

7.5 Podpora
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
na území MAS

3.3 Optimalizovat síť
sociálních služeb na území
kraje dle zjištěných potřeb
jeho obyvatel

4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.5 Podpora
sociální
ekonomiky

3.5 Vytvářet podmínky pro 4.1 Podpora
podporu rodin, dětí a výchovy a

Podopatření
2.1.2 Vznik nových a využití stávajících
podnikatelských zón
2.2.1 Podpora výroby, zpracování a
prodeje regionálních výrobků (vč.
prodeje ze dvora, bedýnkový systém,
farmářské trhy)
2.2.2 Výrobní a odbytová družstva
7.5.1 Spolupráce s podnikatelskými
subjekty v území MAS
7.5.2 Spolupráce s krajskou pobočkou
ÚP Ostrava (kontaktní pracoviště –
Bílovec, Odry, Nový Jičín a Ostrava) v
oblasti podpory uplatnění na trhu práce
7.5.3 Podpůrné programy pro
zaměstnanost, změnu a zvýšení
kvalifikace obyvatel (vzdělávání, praxe,
poradenství apod.)
4.2.1 Podpora sociálních služeb a
sociálního začlenění
4.2.2 Podpora komunitních center a
jejich činnosti
4.2.3 Podpora sociálního bydlení
4.5.1 Podpora rozvoje sociálního
podnikání
4.5.2 Budování nových forem sociálního
podnikání
4.1.4 Podpora soukromých mateřských
škol, mateřských a rodinných center,
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náhradní rodinné péče

dětských skupin, individuální péče o
děti, školních družin, klubů,
příměstských táborů
4.1.5 Podpora kvalitní výchovy v
rodinách (POR)
1.3.1 Výstavba a obnova prostor a
vybavení pro kulturní a společenský
život
1.3.2 Výstavba a obnova prostor a
1.3 Rozvoj
vybavení pro spolkovou činnost
kulturního,
1.3.5 Obnova a výstavba společenských
společenského a
sálů
spolkového života
1.4.1 Obnova a výstavba sportovišť
4.1
Stát
se
krajem 1.4 Rozvoj
1.4.2 Obnova a budování koupališť a
špičkových „služeb pro 5 sportovních a
bazénů
milionů“ – rozšířit nabídku volnočasových
1.4.3 Výstavba a obnova dětských hřišť
volnočasové infrastruktury a aktivit
1.4.4 Rozvoj zázemí pro volnočasové
služeb pro obyvatele kraje a 5.6 Zajištění
aktivity
návštěvníky ze sousedních environmentální
1.4.5 Neinvestiční podpora
regionů
osvěty
společenských, kulturních a sportovních
6.4 Odkrývání
akcí
historické paměti
5.6.1 Podpora vzniku interaktivních
regionu
naučných stezek a komunitních zahrad
(obecní, školní)
6.4.1 Budování muzejních expozic a
výstav, vydávání knih, publikací
6.4.2 Doprovodné programy muzeí a
výstav, festivaly a slavnosti apod.

4.2 Posílit kulturu aktivního
trávení
volného
času
obyvatel
a
prevence
kriminality
mládeže
prostřednictvím systémového
rozvoje
vzdělávacích,
kulturních a sportovních
aktivit
na
rekreační,
výkonnostní i vrcholové
úrovni

vzdělávání

1.4 Rozvoj
sportovních a
volnočasových
aktivit
5.6 Zajištění
environmentální
osvěty
6.2 Rozvoj
tematické
turistiky
6.4 Odkrývání
historické paměti
regionu
6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního
systému
v cestovním
ruchu

1.4.1 Obnova a výstavba sportovišť
1.4.4 Rozvoj zázemí pro volnočasové
aktivity
1.4.5 Neinvestiční podpora
společenských, kulturních a sportovních
akcí
5.6.1 Podpora vzniku interaktivních
naučných stezek a komunitních zahrad
(obecní, školní)
5.6.2 Poradenské ekocentrum zaměřené
na regionální problémy a „ekologii“ v
domácnostech.
5.6.3 Výchovné a osvětové programy
zaměřené na děti, mládež i veřejnost
5.6.4 Podpora interpretace místního
kulturního a přírodního dědictví (např.
interaktivní publikace)
6.2.1 Rozvoj turistiky založené na
vodním hospodářství a rybářství
6.2.2 Rozvoj turistiky založené na
ovocnářství, včelařství vč.
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4.4 Podstatně zlepšit kvalitu
ovzduší v kraji a rozvíjet
technické
podmínky
nezbytné pro kvalitní životní
prostředí

5.2 Zmírnění
hlukové zátěže a
negativních
dopadů na
ovzduší

4.5 Podporovat druhovou
rozmanitost,
ekologicky 5.5 Péče o
stabilní
krajinu
včetně druhovou
postindustriální a udržitelné rozmanitost
zemědělství

4.6 Rozvíjet kulturu chování, 5.6 Zajištění
odpovědnosti a ohleduplnosti environmentální
k životnímu prostředí
osvěty

4.7
Zlepšit
bezpečnost, 1.5 Zvýšení
ochranu zdraví a majetku bezpečnosti
obyvatel kraje a jeho území
obyvatel

gastroturistiky
6.2.3 Rozvoj agroturistiky a
hipoturistiky
6.2.4 Rozvoj lázeňské turistiky
6.2.5 Rozvoj dalších forem turistiky
v regionu
6.4.1 Budování muzejních expozic a
výstav, vydávání knih, publikací
6.4.2 Doprovodné programy muzeí a
výstav, festivaly a slavnosti apod.
6.3.1 Podpora činnosti informačních
center
6.3.2 Značení turistických cílů, stezek a
tras
6.3.3 Zlepšení informovanosti o
turistických zajímavostech
prostřednictvím internetu a dalších
mediálních prostředků
6.3.4 Publikační a průvodcovská činnost
5.2.1 Snížení spotřeby energie
v budovách
5.2.2 Snížení spotřeby el. energie v
sítích veřejného osvětlení
5.2.3 Modernizace zdrojů a rozvodů
tepla
5.2.4 Výsadba stromořadí a ochranných
pásů zeleně kolem sídel (snížení
prašnosti a hlučnosti)
5.2.6 Podpora alternativního, ekologicky
šetrného vytápění domácností
5.2.7 Podpora elektromoblity
5.5.1 Podpora rozmanitosti stanovišť a
druhové pestrosti flóry a fauny
5.5.2 Likvidace invazních druhů rostlin
5.6.1 Podpora vzniku interaktivních
naučných stezek a komunitních zahrad
(obecní, školní)
5.6.2 Poradenské ekocentrum zaměřené
na regionální problémy a „ekologii“ v
domácnostech
5.6.3 Výchovné a osvětové programy
zaměřené na děti, mládež i veřejnost
5.6.4 Podpora interpretace místního
kulturního a přírodního dědictví (např.
interaktivní publikace)
1.5.1 Zkvalitnění připravenosti na
mimořádné události
1.5.2 Zvyšování bezpečnosti v obcích –
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4.9 Vrátit lidem k užívání
2.1 Brownfields a
brownfieldy
včetně
podnikatelské
nevyužívaných objektů
zóny

kamerový systém, varovný
protipovodňový apod.
5.2.1 Snížení spotřeby energie
v budovách
5.2.2 Snížení spotřeby el. energie v
sítích veřejného osvětlení
5.2.3 Modernizace zdrojů a rozvodů
tepla
5.2.6 Podpora alternativního, ekologicky
šetrného vytápění domácností
2.1.1 Nové využití pro zanedbané
objekty (brownfields)
2.1.2 Využití nových a stávajících
podnikatelských zón

4.11
Zajistit
rozvoj
3.2 Rozvoj
informační a komunikační
technické
infrastruktury
infrastruktury

3.2.4 Infrastruktura pro informační
systémy (rozhlas, televize, internet
apod.)

5.2 Posílit přeshraniční vazby
a spolupráci
kraje
se 7.3 Rozvoj
sousedními regiony ČR
spolupráce

7.3.1 Národní spolupráce
7.3.2 Mezinárodní spolupráce

5.2 Zmírnění
4.8 Rozšířit, modernizovat a
hlukové zátěže a
lépe využívat energetické
negativních
zdroje a rozvodné sítě
dopadů na
ovzduší

Vazbu na Výstup č. 1 - Sociální vyloučení a boj s chudobou v území MAS Regionu Poodří
má cíl priority 5 Oživení periferních oblastí. Území MAS Regionu Poodří trpí strukturální
chudobou a můžeme hovořit o znacích tzv. vnitřní periferie. Cílem zmíněné priority je právě
zabránit prohlubování negativních disparit v periferních územích s cílem jejich dlouhodobé
stabilizace a snaha o jejich následný rozvoj s ohledem na místní potenciál. Snížit míru
nezaměstnanosti v regionech s výrazně nadprůměrnými hodnotami.
1.3.2 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Cílem POH MSK je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci
vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Závazná část POH MSK
je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji. V závazné
části je uveden seznam cílů POH MSK a opatření pro zajištění cílů.
Dne 1. ledna 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 352/2014 o Plánu odpadového
hospodářství České republiky pro období 2015-2024. Kraj má zákonnou povinnost
do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády zpracovat a schválit plán odpadového
hospodářství kraje. Práce na přípravě nového POH MSK byly započaty v prosinci roku 2014.
V rámci využívání odpadů je upřednostňována recyklace a jiné způsoby materiálového
využívání, včetně využití energetického u těch druhů odpadů, kde již vyšší stupeň využití není
možný.
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Strategická část ISÚ MAS Regionu Poodří má vazbu na cíle POH v rámci priority 5.1
Zkvalitnění nakládání s odpady a řešení starých ekologických zátěží.
1.3.3 Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2014 – 2020
Strategie byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu řízení cestovního ruchu
na území kraje, včetně řízení lidských zdrojů působících napříč subjekty v cestovním
ruchu. Území MAS Regionu Poodří spadá do jedné z řešených turistických oblastí
Moravskoslezského kraje, a to Poodří – Moravské Kravařsko.
Strategie je ve své návrhové části rozvržena třech tematických oblastí (Destinační
management, Komunikace subjektů v oblasti cestovního ruchu a Priority rozvoje CR v MSK),
na které navazují, strategické cíle, priority, opatření a aktivity.
SCLLD MAS Regionu Poodří navazuje na návrhovou část Strategie řízení CR v tematické
oblasti Destinační management prostřednictvím podopatření 7.1.1 Propagace cestovního
ruchu, regionálních produktů a služeb – spolupráce s Destinačním managementem TO
Poodří – Moravské Kravařsko a v tematické oblasti Priority rozvoje CR v MSK
následujícím způsobem:
Strategie řízení CR v MSK
Priorita
1 Podpora industriálního CR

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření
-

2 Podpora poznávacího,
přírodně a kulturně
orientovaného CR

6.2 Rozvoj tematické
turistiky

3 Podpora Big events (Velké
akce)

1.4 Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit

4 Podpora nosných témat CR
jednotlivých TO

-

Podopatření
6.2.1 Rozvoj turistiky
založené na vodním
hospodářství a rybářství
6.2.2 Rozvoj turistiky
založené na ovocnářství,
včelařství vč. gastroturistiky
6.2.3 Rozvoj agroturistiky a
hipoturistiky
6.2.4 Rozvoj lázeňské
turistiky
6.2.5 Rozvoj dalších forem
turistiky v regionu
1.4.5 Neinvestiční podpora
společenských, kulturních a
sportovních akcí
-

1.3.4 S třednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015 – 2020
Strategický dokument Moravskoslezského kraje, který určuje směr pro zajištění dostupných,
kvalitních a efektivních sociálních služeb pro občany našeho kraje.
V procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2015–2020 byla identifikována témata, která byla označena jako průřezová. Jedná se
o oblasti, které ovlivňují plánování, rozvoj a především poskytování sociálních služeb v kraji.
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Některé dílčí aspekty stanovených témat jsou dále konkretizovány v dalších dokumentech
kraje, s přesahem na sociální oblast.
SCLLD MAS RP je ve svých opatřeních 4.2 Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel a 4.3
Rozvoj služeb občanské vybavenosti v souladu se systémovými nástroji zajištění kvality
sociálních služeb v průřezovém tématu „Kvalita sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji“. Jedná se o tyto systémové nástroje: Standardy kvality sociálních služeb a Dostupné
terénní a ambulantní sociální služby.

1.4

Regionální úroveň

1.4.1 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Odersko 2015 – 2022
Tento strategický plán rozpracovává celkem 3 tematické oblasti do skupin, strategických cílů
a opatření ve formě projektů. Projektů je navrženo celkem 134. MAS RP naplňuje strategické
cíle těmito podopatřeními.
SP Mikroregionu Odersko
Tematická skupina SP
Strategické cíle SP
Mikroregionu Odersko
Mikr. Odersko
I: Protipovodňová
opatření

1. Realizace úprav
vodních toků

1. Snižování emisí

II. Zvyšování
ekologické stability
krajiny

2. Budování ČOV,
kanalizací,
rekonstrukce vodních
toků, nádrží
3. Zakládání
travnatých ploch,
stromů (včetně
ošetření)

III. Budování a opravy
liniových staveb

1. Úpravy či budování
pěších turistických
stezek

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření

Podopatření

5.3 Zlepšení
vodního režimu
v krajině a ochrany
půdy

5.3.1 Protipovodňová
a protierozní opatření

5.2.3 Modernizace
zdrojů a rozvodů tepla
5.2 Zmírnění
5.2.6 Podpora
hlukové zátěže a
alternativního,
negativních dopadů ekologicky šetrného
na ovzduší
vytápění domácností
5.2.7 Podpora
elektromobility
3.2.2 Obnova a
3.2 Rozvoj
výstavba kanalizací
technické
vč. ČOV
infrastruktury
5.3.3 Obnova rybníků,
5.3 Zlepšení
vodních nádrží,
vodního režimu
studánek a pramenišť
v krajině a ochrany
5.3.2 Obnova vodního
půdy
režimu v krajině
5.4 Obnova prvků
v krajině

5.4.2 Výsadba a
údržba zeleně

6.1 Stezky a cesty
k poznání

6.1.1 Budování
cyklostezek, cyklotras
a pěších tras vč.
tematických naučných
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IV. Rozvoj ploch,
objektů, vhodných pro
bytové a nebytové
účely

2. Budování
pozemních
komunikací (silnice)

3.1 Rozvoj
dopravní
infrastruktury

3. Budování
cykloturistických
stezek

6.1 Stezky a cesty
k poznání

1. Rozvoj ploch pro
výstavbu rodinných
domů

4.4 Rozvoj bydlení

2. Budování,
rekonstrukce,
rozšiřování, objektů
občanské vybavenosti

4.3 Rozvoj služeb
občanské
vybavenosti

1. Zvyšování
bezpečnosti na
pozemních
V. Zvyšování
komunikacích
bezpečnosti,
(případně v jejich
estetičnosti, funkčnosti blízkosti)
intravilánu obcí
2. Zvyšování
estetičnosti, případně
funkčnosti intravilánu
obcí

VI. Rozvoj cestovního
ruchu, rozšiřování
nabídky pro
volnočasové aktivity

3.3 Zajištění
bezpečné a
udržitelné dopravy

1.1 Zlepšení
základní
vybavenosti obcí

1. Marketingová
koncepce (vznik a
implementace)

1.6 Tvorba a
implementace
rozvojových
dokumentů

2. Profesionalizace
řízení rozvoje
cestovního ruchu

6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního
systému
v cestovním ruchu
7.1 Propagace

stezek
3.1.1 Obnova a
výstavba místních a
účelových
komunikací
6.1.1 Budování
cyklostezek, cyklotras
a pěších tras vč.
tematických naučných
stezek
4.4.2 Výstavba a
obnova RD, bytů a
bytových domů
4.3.1 Obnova a
rozšíření nabídky
služeb občanům
(pošta zdravotní
středisko, knihovna,
prodejna apod.)
4.3.2 Obnova a
výstavba budov
obecních a městských
úřadů
4.3.3 Podpora obnovy
řemeslných služeb
občanům v obcích
3.3.1 Podpora
udržitelných forem
motorové dopravy
3.3.2 Rozvoj
cyklistické dopravy
3.3.3 Podpora
hromadné dopravy
1.1.1 Úpravy
veřejných prostranství
1.6.4 Podpora
pořizování a
implementace
nadobecních
strategických
dokumentů
6.3.1 Podpora činnosti
informačních center
6.3.4 Publikační a
průvodcovská činnost
7.1.1 Propagace
cestovního ruchu,
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1.3 Rozvoj
kulturního,
společenského a
spolkového života

regionálních produktů
a služeb – spolupráce
s Destinačním
managementem TO
Poodří – Moravské
Kravařsko
6.3.4 Publikační a
průvodcovská činnost
7.1.1 Propagace
cestovního ruchu,
regionálních produktů
a služeb – spolupráce
s Destinačním
managementem TO
Poodří – Moravské
Kravařsko
2.1.1 Nové využití pro
zanedbané objekty
(brownfields)
2.1.2 Vznik nových a
využití stávajících
podnikatelských zón
2.2.1 Podpora výroby,
zpracování a prodeje
regionálních výrobků
(vč. prodeje ze dvora,
bedýnkový systém,
farmářské trhy)
2.2.2 Výrobní a
odbytová družstva
2.2.3 Podpora
bioprodukce
2.10.1 Právní a
poradenské služby
2.10.2 Propagace a
prezentace místních
podnikatelů
1.3.2 Výstavba a
obnova prostor a
vybavení pro
spolkovou činnost

4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel

4.2.1 Podpora
sociálních služeb a
sociálního začlenění

4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel

4.2.1 Podpora
sociálních služeb a
sociálního začlenění

regionu

3. Tvorba nových
produktů cestovního
ruchu

VII. Zvyšování
1. Rozvoj podnikání,
zaměstnanosti a rozvoj tvorba nových
konkurenceschopnosti pracovních míst

1. Podpora NNO
zájmových organizací
a spolků

VIII. Region a NNO,
zájmové organizace,
spolky, sociální služby

2. Výstavba, nebo
zvyšování kapacity
objektů uzpůsobených
pro potřeby seniorů
(zvyšování kapacity
pobytových služeb
3. Udržení či
rozšiřování nabídky
volnočasových aktivit

6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního
systému
v cestovním ruchu
7.1 Propagace
regionu

2.1 Brownfields a
podnikatelské zóny
2.2 Podpora
regionální
produkce
2.10 Právní a
informační služby
pro podnikatele,
propagace místních
podnikatelů
prostřednictvím
MAS
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pro seniory

IX. Rozvoj kultury a
zachovávání
kulturního dědictví

X. Region a
bezpečnost

4. Nákup zařízení,
automobilů

4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel

1. Podpora kulturních,
společenských akcí

1.4 Rozvoj
sportovních a
volnočasových
aktivit

2. Vytvoření a
rozšiřování databáze
fotografií regionu
(hist. i současné, digi i
skeny)

6.4 Odkrývání
historické paměti
regionu

3. Rekonstrukce,
případně výstavba
replik,
architektonických
památek a ostatních
zajímavých staveb

1.2 Obnova
památek a
významných
objektů

4. Efektivní systém
archivace artefaktů
určených pro muzejní
účely
1. Modernizace
vybavení sborů hasičů
(vč. dobrovolných)

6.4 Odkrývání
historické paměti
regionu
1.5 Zvýšení
bezpečnosti
obyvatel

4.2.1 Podpora
sociálních služeb a
sociálního začlenění
1.4.5 Neinvestiční
podpora
společenských,
kulturních a
sportovních akcí
6.6.1 Budování
muzejních expozic a
výstav, vydávání
knih, publikací
6.6.2 Doprovodné
programy muzeí a
výstav, festivaly a
slavnosti apod.
1.2.1 Obnova
místních památek a
historických objektů
v obcích
1.2.2 Obnova zámků a
zámeckých parků
1.2.3 Obnova kostelů,
far, kapliček a
drobných sakrálních
staveb
1.2.4 Úprava
stávajících pohřebišť i
výstavba nových
hřbitovů, smutečních
síní a souvisejících
drobných staveb
6.6.1 Budování
muzejních expozic a
výstav, vydávání
knih, publikací
1.5.1 Zkvalitnění
připravenosti na
mimořádné události

1.4.2 Integrovaná rozvojová strategie Regionu Poodří
Strategie rozvoje venkovského Regionu Poodří je rozčleněna do pěti prioritních oblastí, které
jsou dále členěny na strategické cíle a opatření. Realizace strategických cílů je v materiálu
rozvržena do opatření a jednotlivých aktivit.
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Integrovaná rozvojová strategie Regionu Poodří
Prioritní oblast

Priorita Strategie

1.1 Vybudování a
rekonstrukce
vodohospodářské
infrastruktury a
zadržení vody v krajině

Opatření Strategie
1.1.1 Modernizace,
výstavba a
rekonstrukce ČOV a
systémů odvádění
dešťových a odpadních
vod (stoková síť)
1.1.2 Zajištění kvalitní
pitné vody
1.1.3 Ochrana před
povodněmi
1.1.4 Zajištění
poradenství pro vedení
obcí v otázkách ŽP
1.2.1 Snížení spotřeby
energie v budovách
1.2.2Zefektivnění a
modernizace zdrojů a
rozvodů tepla

1. Životní
prostředí a
infrastruktura

1.2. Čisté ovzduší a
1.2.3 Podpora
snížení spotřeby energie ekologicky šetrného
vytápění domácností
1.2.4 Environmentální
výchova a poradenství

1.3.1 Sběr odpadu
1.3. Zvýšení separace a
využití odpadů

1.3.2 Místní využití
bioodpadu
1.3.3 Sběr a využití
odpadů místními
firmami v regionu

1.4. Rozvoj krajiny a
vzhledu obcí

SCLLD MAS RP

1.4.1 Obnova krajiny
v okolí obcí
1.4.2 Obnova vzhledu
obcí

Podopatření
(opatření)
3.2.2 Obnova a
výstavba kanalizací
vč. ČOV
3.2.1 Obnova a
výstavba vodovodů
5.3.1
Protipovodňová a
protierozní opatření
5.2.1 Snížení
spotřeby energie v
budovách
5.2.3 Modernizace
zdrojů a rozvodů
tepla
5.2.6 Podpora
alternativního,
ekologicky šetrného
vytápění domácností
V rámci celého
opatření 5.6
Zajištění
environmentální
osvěty
5.1.1 Podpora
vzniku sběrných
dvorů a kompostáren
5.1.1 Podpora
vzniku sběrných
dvorů a kompostáren
V rámci opatření 5.4
Obnova prvků v
krajině
1.1.1 Úpravy
veřejných
prostranství
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1.5.1 Rekonstrukce
stávajících komunikací

1.5 Zajištění dopravní
dostupnosti a zvýšení
bezpečnosti

1.5.2 Rozvoj dalších
druhů dopravy
1.5.3 Zlepšení
hromadné dopravy
1.5.4 Zlepšení
dopravních služeb pro
cyklisty

1.6. Bydlení

1.6.1 Možnosti pro
bydlení
1.6.1 Investice do
bydlení

2.1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání

2.1 Počáteční
vzdělávání
2. Lidé regionu

2.1.2 Rozvoj
infrastruktury pro
počáteční vzdělávání
2.1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení

2.2 Navazující
vzdělávání

2.2.1 Společné
projekty vysokých
škol, VOŠ,
výzkumných ústavů,

3.1.1 Obnova a
výstavba místních a
účelových
komunikací
3.3.1 Podpora
udržitelných forem
motorové dopravy
3.3.2 Rozvoj
cyklistické dopravy
6.6.1 Budování
muzejních expozic a
výstav, vydávání
knih, publikací
3.3.3 Podpora
hromadné dopravy
6.6.1 Budování
muzejních expozic a
výstav, vydávání
knih, publikací
3.3.2 Rozvoj
cyklistické dopravy
V rámci opatření 4.4
Rozvoj bydlení
V rámci opatření 4.4
Rozvoj bydlení
4.1.3 Zkvalitňování
výuky, pedagogickopsychologického
poradenství a
kompetencí
pedagogů
4.1.4 Podpora
mimoškolních a
vzdělávacích
zařízení aktivit
4.1.1 Podpora škol a
souvisejících
zařízení, vč. zajištění
dopravy
4.1.3 Zkvalitňování
výuky, pedagogickopsychologického
poradenství a
kompetencí
pedagogů
7.3.3 Spolupráce
uvnitř MAS – mezi
členy i ostatními
subjekty a
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2.3 Další specifické
vzdělávání

2.4. Aktivní politika na
trhu práce

2.5. Sociální péče a
služby

obcí a soukromých
subjektů (budování
partnerství, sítí, stáže,
spolupráce)
2.2.2 Motivace žáků
základních a středních
škol k pokračování ve
studiu na VOŠ a VŠ
2.3.1 Založení a
provoz systému
dalšího vzdělávání
v mikroregionu
2.3.2 Podpora poptávky
individuálního dalšího
vzdělávání
2.4.1 Zvýšení úrovně
odborných znalostí,
dovedností,
kompetencí
zaměstnanců a
zaměstnavatelů (pro
zlepšení uplatnění na
trhu)

jednotlivci

-

-

-

Řešeno v rámci
opatření 7.5 Podpora
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na
území MAS

Řešeno v rámci
opatření 7.5 Podpora
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na
území MAS
Řešeno v rámci
2.4.3 Začlenění osob
návrhů záměrů pro
ohrožených sociálním
sociální oblast
znevýhodněním a
Výstupu č. 1 –
jejich uplatnění na
Sociální vyloučení,
regionálním pracovním oblast Zaměstnanost
trhu
a Vzdělávání a
osvěta
Řešeno také v rámci
opatření 4.2 Péče o
znevýhodněné
2.5.1 Služby v oblasti
skupiny obyvatel a
sociální integrace a
návrhů záměrů pro
péče
sociální oblast
Výstupu č. 1 –
Sociální vyloučení
Řešeno v rámci
2.5.2 Projekty sociální návrhů záměrů pro
péče a služeb
sociální oblast
v mikroregionu
Výstupu č. 1 –
Sociální vyloučení

2.4.2 Aktivní snižování
nezaměstnanosti
v mikroregionu
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2.6. Zdraví a
zdravotnické služby

2.6.1 Modernizace,
rozvoj a vybavení
zdravotnických zařízení
v mikroregionu
2.6.2 Prevence
zdravotních rizik a
výchova ke zdravému
životnímu stylu

2.7. Kultura, památky,
sport a volný čas

3.1. Podpora rozvoje
podnikání

3. Podnikání v
regionu

3.2. Prostředí pro
podnikání

3.3. Zemědělství a
lesnictví

4.3.1 Obnova a
rozšíření nabídky
služeb občanům
(pošta zdravotní
středisko, knihovna,
prodejna apod.)
-

V rámci opatření 1.4
Rozvoj sportovních
2.7.1 Sport a volný čas
a volnočasových
aktivit
V rámci opatření 1.3
2.7.2 Kultura a využití Rozvoj kulturního,
památek
společenského a
spolkového života
V rámci
3.1.1 Podpora vzniku
specifického cíle č. 2
nových
– Podpořit podnikání
podnikatelských aktivit a kreativitu v rozvoji
služeb
V rámci opatření
2.10 Zajištění
3.1.2 Rozvoj místních
servisu pro
firem
podnikatelské
subjekty
V rámci opatření 2.9
3.1.3 Podpora
Podpora podnikání
využívání
s využitím
obnovitelných zdrojů
obnovitelných
energie
zdrojů
V rámci opatření
2.10 Zajištění
3.2.1 Podpora služeb
servisu pro
pro rozvoj podnikání
podnikatelské
subjekty
V rámci
specifického cíle č. 2
3.2.2 Vytváření
– Podpořit podnikání
prostředí pro podnikání
a kreativitu v rozvoji
služeb
V rámci opatření 2.4
Podpora rozvoje
3.3.1 Modernizace
rostlinné a živočišné
zemědělství
výroby
v zemědělských
podnicích
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3.3.2 Investice do lesů

V rámci opatření 2.5
Podpora lesnických
podniků a
hospodaření v lesích

3.3.3 Diverzifikace
zemědělské činnosti

-

3.3.4 Zpracování
zemědělských
produktů

4.1.1 Budování a
zkvalitnění
infrastruktury
cestovního ruchu
4.1. Infrastruktura pro
cestovní ruch

4. Cestovní ruch
4.1.2 Zkvalitňování
služeb v cestovním
ruchu

4.2. Marketing regionu
a turistické oblasti

4.2.1 Marketing a
propagace

4.3. Venkovský

4.3.1 Agroturistika

2.2.1 Podpora
výroby, zpracování a
prodeje regionálních
výrobků (vč. prodeje
ze dvora, bedýnkový
systém, farmářské
trhy)
V rámci opatření 2.4
Podpora rozvoje
rostlinné a živočišné
výroby
v zemědělských
podnicích
3.3.1 Rozvoj
cyklistické dopravy
6.1.1 Budování
cyklostezek,
cyklotras a pěších
tras vč. tematických
naučných stezek
V rámci opatření 6.2
Rozvoj tematické
turistiky 6.3 Rozvoj
informačního a
orientačního
systému v cestovním
ruchu
V rámci opatření 6.3
Rozvoj
informačního a
orientačního
systému v cestovním
ruchu
7.1.1 Propagace
cestovního ruchu,
regionálních
produktů a služeb –
spolupráce
s Destinačním
managementem TO
Poodří – Moravské
Kravařsko
2.2.3 Rozvoj
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cestovní ruch

5.1. Veřejná správa a
služby

5.1.1 Zlepšení kvality
veřejných služeb

5.2. Meziregionální a
mezinárodní spolupráce

5.2.1 Meziregionální a
mezinárodní
spolupráce

5. Celkové řízení
a správa

5.3. Územní rozvoj a
plánování

5.4. Marketing a
propagace regionu

5.3.1 Podpora
územního rozvoje a
plánování
5.3.2 Příprava a
realizace komplexních
pozemkových úprav
5.4.1 Marketing a
propagace regionu

agroturistiky a
hippoturistiky
4.3.1 Obnova a
rozšíření nabídky
služeb občanům
(pošta zdravotní
středisko, knihovna,
prodejna apod.)
7.3.1 Národní
spolupráce
7.3.2 Mezinárodní
spolupráce
7.3.4 Prohloubení
spolupráce
s okolními městy a
jejich místními
částmi
1.6.2 Podpora
pořizování a
realizace územních
plánů, regulačních
plánů a územních
studií
1.6.3 Podpora
komplexním
pozemkových úprav
V rámci opatření 7.1
Propagace regionu

1.4.3 Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v TO Poodří – Moravské
Kravařsko 2010 – 2015
Marketingová strategie vymezuje destinaci „Poodří – Moravské Kravařsko“, která se rozkládá
na území Regionu Poodří, Sdružení obcí Bílovecka, Mikroregionu Odersko, měst Fulneku
a Studénky a obce Vražné.
Strategie charakterizuje a analyzuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v této turistické
destinaci, nabídku a poptávku cestovního ruchu. Analýzy byly částečně využity při
zpracování analytické části SCLLD v kapitole 9 – Rekreace a cestovní ruch.
Marketingová strategie se skládá z 3 prioritních os, každá prioritní osa se člení na 2 až
3 priority. Každá priorita je řešena jednotlivými opatřeními. MAS tyto identifikované priority
a opatření zahrnuje ve vlastním specifickém cíli č. 6 – Využít regionálního potenciálu pro
cestovní ruch a také v některých opatřeních specifického cíle č. 2 – Podpořit podnikání
a kreativity v rozvoji služeb.
Jedná se o tyto opatření Marketingové strategie:
Prioritní osa 1: Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu

29

- Rozšíření nabídky ubytovacích kapacit
- Rozšíření nabídky atrakcí pro děti
Prioritní osa 2: Organizace a kooperace v cestovního ruchu
- Rozvoj spolupráce informačních center
Prioritní osa 3: Služby a marketing cestovního ruchu
- Příprava a realizace produktů poznávacího turismu.
- Příprava a realizace produktů zaměřených na rekreaci.
- Příprava a realizace produktů aktivního turismu.
- Příprava a realizace produktů venkovské a ekoturistiky
- Rozvoj doplňkových služeb
- Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu.

1.5

Lokální úroveň

1.5.1 Strategický plán rozvoje města Klimkovice 2014 – 2020
Strategie je rozdělena na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část
Strategické plánu rozvoje města Klimkovice je jeho klíčovou částí a vychází z analytické
části. Představuje strukturu pilířů a cílů přispívajících k naplnění vize města Klimkovice.
Strategie MAS Regionu Poodří napomáhá naplňování jednotlivých cílů prostřednictvím
těchto opatření.
Strategický plán rozvoje města Klimkovice
Pilíř SP Klimkovic

Cíl SP Klimkovic

1. Ekonomika města

1.1 Zlepšit podmínky pro
zaměstnanost a vhodné
podnikání

1.2 Zvýšit atraktivitu a
návštěvnost lázeňského města

1.3 Optimalizovat dopravní
infrastrukturu a dopravní
systém města

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření/podopatření
2.8 Podpora rozvoje
nezemědělských činností
6.2 Rozvoj tematické turistiky
7.3 Rozvoj spolupráce
7.5 Podpora zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na území MAS
1.1 Zlepšení základní vybavenosti
obcí
1.2 Obnova památek a
významných objektů
1.3 Rozvoj kulturního,
společenského a spolkového
života
1.4 Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit
6.2.4 Rozvoj lázeňské turistiky
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
3.3 Zajištění bezpečné a udržitelné
dopravy
1.5.2 Zvyšování bezpečnosti
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obyvatel v obci – kamerový
systém, varovný protipovodňový
systém apod.
2. Lidé a život ve
městě

2.1 Přizpůsobovat podmínky
pro předškolní výchovu a
základní školství místním
požadavkům

4.1 Podpora výchovy a vzdělávaní

4.2.1 Podpora sociálních služeb a
sociálního začlenění
6.2.4 Rozvoj lázeňské turistiky
1.3 Rozvoj kulturního,
2.3 Zlepšit podmínky pro sport, společenského a spolkového
spolkový život, volnočasové
života
aktivity a pro kulturní život
1.4 Rozvoj sportovních a
města
volnočasových aktivit
2.2 Zajistit vhodné podmínky
pro sociální služby a lázeňství

2.4 Přispívat k prevenci
kriminality a posilovat
bezpečnost

3. Prostředí města

3.1 Usilovat o zlepšování
životního prostředí a
kultivovaný vzhled města

3.2 Zajišťovat udržitelný
urbánní a přiměřený územní
rozvoj, zejména s ohledem na
genius loci města a potenciál
lázeňství

4. Správa města

4.1 Zajišťovat efektivní
fungování města a jeho
organizací
4.2 Prosazovat zájmy města v
rámci regionu a podporovat
vnější vztahy (spolupráce)
4.3 Posilovat komunikaci s

3.2.2 Obnova a výstavba
kanalizací vč. ČOV
5.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady a řešení starých
ekologických zátěží
5.2 Zmírnění hlukové zátěže a
negativních dopadů na ovzduší
5.4.3 Péče o krajinný ráz, obnova
typických krajinných prvků
5.7 Péče o druhovou rozmanitost
5.6 Zajištění environmentální
osvěty
1.6.2 Podpora pořizování a
realizace územních plánů,
regulačních plánů a územních
studií
1.2 Obnova památek a
významných objektů
5.4.2 Výsadba a údržba zeleně
6.2 Rozvoj tematické turistiky
1.6.1 Podpora pořizování a
uplatňování plánů rozvoje obcí
7.3.3 Spolupráce uvnitř MAS –
mezi členy i ostatními subjekty a
jednotlivci
7.3.1 Národní spolupráce
7.3.4 Prohloubení spolupráce
s okolními městy a jejich místními
částmi
1.1.4 Podpora zavádění
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občany

informačních technologií
7.1.3 Regionální rozhlasové a
televizní vysílání

1.5.2 Program rozvoje Bílovce 2015 – 2018
Program rozvoje Bílovce na období 20152020 obsahuje návrh šesti programových cílů
s výčtem konkrétních projektových návrhů pro každý z nich a návrh projektů pro jednotlivé
místní části (Bravinné, Lubojaty, Lhotka, Ohrada, Stará Ves, Výškovice). Dva programové
cíle mají projektové návrhy ještě rozčleněny dle témat. SCLLD MAS Regionu Poodří
obsahuje opatření zahrnující všechny navržené projekty. Mimo zmíněných programových cílů
je navrženo následujících 12 priorit (ve formě projektových návrhů), jejichž provázání ve
strategií MAS uvádíme.
SCLLD MAS Regionu Poodří
Program rozvoje Bílovce
Priority města Bílovec

Opatření
4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel

Podopatření
4.2.1 Podpora sociálních
Modernizace a přístavba domova pro
služeb a sociálního
seniory v Bílovci
začlenění
4.3.1 Obnova a rozšíření
Městská knihovna a centrum pro seniory 4.3 Rozvoj služeb
nabídky služeb občanům
v Bílovci
občanské vybavenosti (pošta zdravotní středisko,
knihovna, prodejna apod.)
Modernizace autobusového nádraží
1.2 Obnova památek
Revitalizace a využití zámku a
1.2.2 Obnova zámků a
a významných
podzámčí (nádvoří zámku)
zámeckých parků
objektů
1.3 Rozvoj
1.3.2 Výstavba a obnova
Rekonstrukce objektu Besedy pro
kulturního,
prostor a vybavení pro
potřeby sportu a spolkových aktivit
společenského a
spolkovou činnost
spolkového života
Rekonstrukce objektu na nádraží 2.2 Brownfields a
2.2.1 Nové využití pro
podnikatelský inkubátor
podnikatelské zóny
zanedbané objekty
6.1.1 Budování
cyklostezek, cyklotras, a
6.1 Stezky a cesty k
Cyklostezky Bílovecka
pěších tras vč.
poznání
tematických naučných
stezek
1.3 Rozvoj
1.3.1 Výstavba a obnova
Rekonstrukce parku Střelnice
kulturního,
prostor a vybavení pro
(komunikace, sportoviště a areál
společenského a
kulturní a společenský
restaurace)
spolkového života
život
1.2.5 Úprava stávajících
1.2 Obnova památek
pohřebišť i výstavba
a významných
Hřbitov v Bílovci,síň, komunikace
nových hřbitovů,
objektů
II.etapa, oddělení hřbitova od hřiště
smutečních síní a
3.1 Rozvoj dopravní
souvisejících drobných
infrastruktury
staveb
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3.1.1 Obnova a výstavba
místních a účelových
komunikací
Výstavba šaten pro fotbalové hřiště na
Ostravské ulici
Regenerace panelových sídlišť
Program regenerace městské památkové
zóny

1.4 Rozvoj
1.4.1 Obnova a výstavba
sportovních a
víceúčelových sportovišť
volnočasových aktivit
4.4.2 Výstavba a obnova
4.4 Rozvoj bydlení
RD, bytů a bytových
domů
1.2 Obnova památek 1.2.1 Obnova místních
a významných
památek historických
objektů
objektů v obcích

1.5.3 Program rozvoje města Studénka 2015 – 2020
Program rozvoje města Studénka zahrnuje v sobě jak střednědobé specifické cíle rozvoje
města, tak i konkrétní opatření a z nich vycházející aktivity a projekty, jejichž realizace
přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize.
U jednotlivých opatření je uvedena vazba na významnější strategické dokumenty, se kterými
je dané opatření v souladu. Především je zde uváděna vazba na nadřazený strategický
dokument Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2020, Strategie integrované
územní investice (ITI), Strategie MAS, ale také na některé další, jako je např. Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka. Opatření SCLLD MAS RP s vazbou
na specifické cíle a opatření Programu rozvoje města Studénka uvádí tabulka.
Program rozvoje města Studénka
Prioritní oblast PR
Studénka

Specifické cíle

1.1 Zajištění
dobrého stavu
městského
majetku, jeho
modernizace a
efektivnější
využití pro potřeby
obyvatel města
1 Život ve městě

1.2 Zajištění
podmínek pro lepší
kvalitu života ve
městě

Opatření PR Studénka
1.1.1 Rekonstrukce a
zateplení budov v
majetku města
1.1.2 Zlepšení podmínek
pro sport a rekreaci
1.1.3 Zlepšení stavu
veřejných prostranství a
podmínek pro bydlení

1.2.1 Zajištění
odpovídajících sociálních
a zdravotních služeb

SCLLD MAS RP
Opatření/podopatření
5.2.1 Snížení
spotřeby energie v
budovách
1.4 Rozvoj
sportovních a
volnočasových
aktivit
4.4 Rozvoj bydlení
1.1.1 Úpravy
veřejných
prostranství
4.2 Péče o
znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.3.1 Obnova a
rozšíření nabídky
služeb občanům
(pošta zdravotní
středisko, knihovna,
prodejna apod.)
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2 Vybavenost a
životní prostředí

3 Doprava, cestovní
ruch a ekonomika

1.3 Rozvoj
1.2.2 Podpora kulturního
kulturního,
a společenského života ve
společenského a
městě
spolkového života
3.2.4 Infrastruktura
pro informační
systémy (rozhlas,
televize, internet
apod.)
1.2.3 Rozvoj správy
1.5.2 Zvyšování
města
bezpečnosti obyvatel
v obci – kamerový
systém, varovný
protipovodňový
systém apod.
2.1.1 Dobudování,
3.2 Rozvoj technické
rekonstrukce a údržba
2.1 Zkvalitnit
infrastruktury
vybavenost města a technické infrastruktury
zlepšit kvalitu
5.2 Zmírnění
2.1.2 Zlepšení kvality
ovzduší
negativních dopadů
ovzduší
na ovzduší
2.2.1 Rekonstrukce a
3.2.2 Obnova a
dobudování systému
výstavba kanalizací
odvádění a čištění
vč. ČOV
odpadních vod
2.2 Zlepšit jakost
vod a dobudovat
5.3.1
protipovodňová
2.2.2 Dobudování
Protipovodňová a
opatření
protipovodňových a
protierozní opatření
protierozních opatření,
5.3.2 Obnova
revitalizace vodních toků vodního režimu v
krajině
2.3.1 Výsadba,
1.1.2 Zakládání
rekonstrukce a péče o
lesoparků a parků,
městskou a příměstskou
obnova zeleně v
zeleň
obcích
2.3 Ochrana a
2.3.2 Využití atraktivní
revitalizace
6.2 Rozvoj tematické
krajiny k rozvoji turistiky
přírodního dědictví
turistiky
a rekreace
2.3.3 Environmentální
5.6 Zajištění
vzdělávání, výchova a
environmentální
osvěta
osvěty
5.2.7 Podpora
elektromobility
3.1 Posílit
3.3.1 Podpora
bezpečnost, zlepšit 3.1.1 Podpora
udržitelných forem
dopravní situaci ve bezpečnějších a
šetrnějších forem dopravy dopravy
městě a rozvíjet
3.3.2 Rozvoj
šetrnější formy
cyklistické dopravy
dopravy
3.1.2 Zlepšení podmínek 3.3.1 Podpora
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pro automobilovou
dopravu a zlepšení
bezpečnosti dopravy
3.2.1 Podpora využití
stávajících
nevyužívaných ploch pro
podnikání a podpora
místních podnikatelů

3.2 Zlepšit
vzájemnou
spolupráci mezi
městem a místními
podnikateli a
zajistit
lepší využití
stávajících ploch
pro podnikání

3.2.2 Rozvoj podmínek
pro cestovní ruch

3.2.3 Řešení
nezaměstnanosti

udržitelných forem
dopravy
2.1.1 Nové využití
pro zanedbané
objekty
(brownfields)
1.2.1 Obnova
místních památek a
historických objektů
v obcích
1.2.2 Obnova zámků
a zámeckých parků
6.1 Stezky a cesty k
poznání
6.4 Odkrývání
historické paměti
regionu
7.3.3 Spolupráce
uvnitř MAS – mezi
členy i ostatními
subjekty a
jednotlivci
7.5 Podpora
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti na
území MAS

1.5.4 Strategický plán rozvoje města Odry 2007 – 2013 (+2)
Strategický plán rozvoje města Odry je základní strategický dokument, který formuluje
strategické cíle na zvolené období a konkretizuje je spolu s rozvojovými prioritami ve formě
konkrétních opatření a projektů.
Plánem jsou stanoveny tři prioritní rozvojové oblasti:
- Vzhled města
- Veřejné služby
- Podnikání a cestovní ruch
Každá prioritní oblast má určeny své strategické cíle, kterých by mělo být dosaženo realizací
rozvojových aktivit. Opatření jsou základním nástrojem na realizaci strategických cílů. Jsou
vyjádřením skupin souvisejících aktivit, jejichž prostřednictvím je program realizován.
Na strategické cíle napomáhá naplňovat SCLLD MAS RP těmito svými opatřeními.
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Strategický plán rozvoje města Odry
Prioritní oblast SP
Odry

1. Vzhled města

Strategický cíl SP Odry

Budování a rozvoj infrastruktury a
zázemí pro obyvatele
Rozvoj a regenerace bydlení

Šetrný přístup k životnímu prostředí

Rozvoj atraktivit města

2. Veřejné služby

Pořádek a bezpečnost
Rozvoj kulturního, společenského a
sportovního života v obci
Rozvoj služeb (sociálních,
zdravotních, vzdělávacích…)

3. Podnikání a
cestovní ruch

Rozvoj cestovního ruchu

Podnikatelská infrastruktura

Propagace, poradenství, informace

SCLLD MAS Regionu
Poodří
Opatření/Podopatření
3.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury
3.2 Rozvoj technické
infrastruktury
1.1 Zlepšení základní
vybavenosti obcí
4.4 Rozvoj bydlení
5.2 Zmírnění hlukové zátěže
a negativních dopadů na
ovzduší
5.4 Obnova prvků v krajině
5.3.2 Obnova vodního
režimu v krajině
1.2 Obnova místních
památek a historických
objektů v obcích
4.3 Rozvoj služeb občanské
vybavenosti
6.4 Odkrývání historické
paměti regionu
1.5 Zvýšení bezpečnosti
obyvatel
1.3 Rozvoj kulturního,
společenského a spolkového
života
4.3 Rozvoj služeb občanské
vybavenosti
6.1 Stezky a cesty k poznání
6.2 Rozvoj tematické
turistiky
6.3 Rozvoj informačního a
orientačního systému
6.4 Odkrývaní historické
paměti regionu
2.1 Brownfields a
podnikatelské zóny
2.10 Zajištění servisu pro
podnikatelské subjekty
7.3.3 Spolupráce uvnitř MAS
– mezi členy i ostatními
subjekty a jednotlivci
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1.5.5 Strategický plán sociálního začleňování pro město Odry
Tento strategický plán byl využit zejména při identifikaci problémů spojených s existencí
sociálně vyloučených lokalit ve městě Odry, a to ve Výstupu č. 1 - Sociální vyloučení a boj
s chudobou v území MAS Regionu Poodří.
Strategický plán sociálního začleňování pro město Odry stanovuje priority, opatření,
harmonogramy opatření i možné zdroje financování v těchto oblastech:
- Bydlení, dluhy a finanční gramotnost
- Vzdělávání a volný čas
- Zaměstnanost

Opatření některých priorit byly zařazeny mezi záměry pro sociální oblast MAS Regionu
Poodří. Jedná se o tyto priority:
- Prevence zadlužování nájemníků a podpora schopnosti udržet si bydlení
- Podpora vzdělávání ve finanční gramotnosti a dostupnost kvalitního dluhového poradenství
- Práce s neorganizovanou mládeží a zajištění nabídky smysluplného trávení volného času
- Práce s rodinami ve spádových oblastech Oder
- Prevence neúspěšnosti ve vzdělávání
- Práce s obtížně zaměstnatelnými osobami ze sociálně vyloučeného prostředí a dlouhodobě
nezaměstnanými – prevence neúspěchu v zaměstnání a jeho následné ztráty, poskytování
podpory zaměstnavatelům
1.5.6 Strategický plán rozvoje města Fulnek (na léta 2013 – 2020)
Strategický plán rozvoje města Fulnek formuluje strategické cíle na určené období
a konkretizuje je spolu s rozvojovými prioritami ve formě opatření a aktivit. Plán má
7 prioritních oblastí: Sociální služby, Životní prostředí, Školství a vzdělávání, Kvalita života,
Podnikání, Cestovní ruch, Péče o majetek města a infrastruktura.
SCLLD MAS naplňuje dané strategické cíle prostřednictvím následujících opatření/
podopatření.
Strategický plán rozvoje města Fulnek
Prioritní oblast SP Fulnek

Strategické cíle SP Fulnek
Podpora rozvoje sociálních
služeb

1 Sociální služby

Zajištění péče o seniory

2 Životní prostředí

Rozšíření kapacit zařízení
sociálních služeb
Realizace protipovodňových

SCLLD MAS Regionu Poodří
Opatření/podopatření
4.2 Péče o znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.2 Péče o znevýhodněné
skupiny obyvatel
4.2 Péče o znevýhodněné
skupiny obyvatel
5.3.1 Protipovodňová a
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opatření

protierozní opatření

Výstavba zařízení k čištění 3.2.2 Obnova a výstavba
odpadních vod včetně kanalizací
kanalizací vč. ČOV

3 Školství a vzdělávání

5.1.1 Podpora vzniku
sběrných dvorů a
Zajištění pořádku na veřejném
kompostáren
prostranství
5.1.3 Odstraňování skládek v
krajině
Zkvalitnění ekologické
5.6 Zajištění environmentální
výchovy
osvěty
1.1.2 Zakládání lesoparků a
Obnova a zlepšení stavu zeleně parků, obnova zeleně v obcích
5.4 Obnova prvků v krajině
Modernizace školských
4.1 Podpora výchovy a
zařízení
vzdělávání
1.3 Rozvoj kulturního,
společenského a spolkového
života
1.4 Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit
4.1.2 Podpora mimoškolních
Zlepšení nabídky mimoškolní
vzdělávacích zařízení a aktivit
činnosti
4.1.4 Podpora soukromých
mateřských škol, mateřských
a rodinných center, dětských
skupin, individuální péče o
děti, školních družin, klubů,
příměstských táborů
Zřízení vzdělávacího centra
4.2 Péče o znevýhodněné
pro
sociálně
a
zdravotně
skupiny obyvatel
znevýhodněné děti

Zvýšení úrovně vzdělání

Zvýšení bezpečnosti občanů
Péče o čistotu a pořádek
4 Kvalita života

Zlepšení kvality bydlení
Nabídka kulturních a
sportovních akcí

4.1.2 Podpora mimoškolních
vzdělávacích zařízení a aktivit
4.1.3 Zkvalitňování výuky,
pedagogicko-psychologického
poradenství a kompetencí
pedagogů
1.5 Zvýšení bezpečnosti
obyvatel
5.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady a řešení starých
ekologických zátěží
4.4 Rozvoj bydlení
1.4.5 Neinvestiční podpora
společenských, kulturních a
sportovních akcí
6.6.2 Doprovodné programy
muzeí a výstav, festivaly a
slavnosti

38

Spolupráce s obcí
5 Podnikání

Podnikatelská infrastruktura
Rozvoj bydlení
Podnikání Romů

Rozvoj cestovního ruchu

Zlepšení propagace
6 Cestovní ruch

Look

Atraktivita města

Snížení energetické náročnosti
města
Rekonstrukce náměstí
7 Péče o majetek města,
infrastruktura

Cyklistická infrastruktura
Obnova a rozvoj technické
infrastruktury
Zvýšení bezpečnosti

7.3.3 Spolupráce uvnitř MAS
– mezi partnery i ostatními
subjekty a jednotlivci
2.1 Brownfields a
podnikatelské zóny
4.4 Rozvoj bydlení
4.5 Podpora sociální
ekonomiky
6.1 Stezky a cesty k poznání
6.2 Rozvoj tematické turistiky
6.3 Rozvoj informačního a
orientačního systému
v cestovním ruchu
6.4 Odkrývání historické
paměti regionu
7.1 Propagace regionu
1.2 Obnova památek a
významných objektů
1.1 Zlepšení základní
vybavenosti obcí
1.2 Obnova památek a
významných objektů
1.3 Rozvoj kulturního,
společenského a spolkového
života
1.4 Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit
5.2.1 Snížení spotřeby energie
v budovách
5.2.2 Snížení spotřeby el.
energie v sítích veřejného
osvětlení
1.1.1 Úpravy veřejných
prostranství
3.3.2 Rozvoj cyklistický
dopravy
6.1.1 Budování cyklostezek,
cyklotras, a pěších tras vč.
tematických naučných stezek
3.2 Rozvoj technické
infrastruktura
1.5 Zvýšení bezpečnosti
obyvatel
3.3 Zajištění bezpečné a
udržitelné dopravy
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